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V

[Woord vooraf]
Bij de voorbereiding van het thans verschijnende deel heeft de redactie haar
werkzaamheden zoodanig verdeeld, dat DR. MOLHUYSEN nu de oorspronkelijk aan
PROF. BLOK toegevallen taak van revisor geheel op zich heeft genomen.
Oude medewerkers verloor ons Woordenboek door het overlijden van Mgr. DR.
A.H.L. HENSEN, van wiens hand dit deel nog enkele bijdragen bevat, en van IR. J.C.
RAMAER, wiens otium juist in de laatste jaren voor ons werk buitengewoon vruchtbaar
is geweest.
Aan jhr. H. TEDING VAN BERKHOUT, Directeur van 's Rijks Prentenkabinet te
Amsterdam, danken wij wederom het grootste deel der gegevens omtrent portretten
van de besproken personen.
Ondanks de voor een uitgave als deze zeer moeilijke tijdsomstandigheden,
vertrouwt de redactie ook in het vervolg op den steun van allen, die dit werk kunnen
helpen voltooien.
ROTTERDAM,

} Februari 1933.

FR. KOSSMANN.

DEN HAAG,

} Februari 1933.

P.C. MOLHUYSEN.
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A.
[Aalst, Willem of Guilielmus van]
AALST (Willem of Guilielmus v a n ), v. A e l s t , geb. te Antwerpen 3 Mei 1601,
overleed 3 Nov. 1658 te Middelburg (Zeeland). Hij was 23 Sept. 1617 in de Sociëteit
van Jezus getreden en werd 8 Mrt. 1626 priester gewijd. Hij trad op als leeraar van
het Grieksch, de rekenkunde en filosofie in de colleges zijner orde en was gedurende
eenige jaren directeur van het seminarie te Keulen en aalmoezenier der soldaten.
Gedurende negen jaar werkte hij als missionaris in de hollandsche missie, te
Bolsward tot 1656/57 en daarna te Middelburg tot zijn dood. Hij gaf uit: De
oeffeninghen der deughden van Philagia. Door den Eerw. P. Paulus de Barry priester
der Soc. Jesu. Uyt syne andere Boecken by een vergadert en uyt het Fransch
o

verduytscht door G.V.A.S.I. (Antw., Jac. van Ghelen, Anno 1652) 12 , 533 blz. In
denzelfden tijd leefde te Antwerpen een W i l l e m v a n A a l s t , schoolmeester,
met zijn dochter Catharina, die ook een werkje van P. Barry vertaalde, en een nieuwe
uitgave (1656) bezorgde van bovengenoemd werkje.
Zie: C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque de la Compagnie de Jesus I, 62, 947,
VIII, 1572; Archief gesch. aartsbisdom Utrecht XV, 124; Biogr. nat. Belg. I, 91.
Fruytier

[Aaninck, Dr. Theodorus]
AANINCK (Dr. Theodorus), geb. te Amsterdam, gedoopt 7 Mrt. 1760, overl. te
Haarlem 13 Mrt. 1819, was de zoon van J a c o b u s A a n i n c k en J o h a n n a
Kalf.
Hij studeerde te Amsterdam, maar liet zich 28 Mrt. 1783 te Leiden als student
inschrijven en promoveerde aldaar 1 Mei 1784 in de medicijnen op een dissertatie
De purgentibus.
Hij was een warm patriot en werd 27 Jan. 1796 in het kiesdistrict Amsterdam 4
tot lid der Nationale vergadering gekozen.
Hij stelde 15 Mrt. 1796 voor om het voorstel tot overneming der oude griffie van
de Staten-Generaal zoodanig te wijzigen, dat er bezuinigd werd en dat er geen
oranjemannen in dienst zouden blijven.
Op 14 Juni 1796 deed hij het voorstel om 700 te Amsterdam in garnizoen liggende
artilleristen, waarvan eenige honderden oproer gemaakt hadden, te licentieeren en
dadelijk te schorsen. Beide voorstellen kwamen niet in behandeling.
Hij was in den aanvang een volgeling van pastoor Witbols en zeer radicaal, maar
werd later gematigder. Hij werd 2 Aug. 1797 niet herkozen, maar op 14 Sept. d.a.v.
werd hij bij aanvullingsverkiezingen in de districten Soestdijk en Montfoort gekozen;
door loting werd uitgemaakt, dat hij voor Soestdijk zitting zou nemen.
Hij was een der leden, die na den staatsgreep van 22 Jan. 1798 ontslag namen
omdat het reglement, waarop zij den eed gedaan hadden, was afgeschaft.
Sedert heeft hij zich niet meer met politiek ingelaten. Hij ging te Haarlem wonen.
Hij huwde 5 Aug. 1794 M. B e e c k m a n , die hem overleefde.
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Zijn silhouet-portret komt voor op een door een onbekende gegraveerd verzamelblad.
Ramaer

[Aartsma, Klaas Aart]
AARTSMA (Klaas Aart), geb. 4 Maart 1838 te Berlikum, overl. 12 Nov. 1874,
muziekonderwijzer en friesch schrijver. Hij was een groot voorstander van het
friesche volkstooneel en bracht vooral te Menaldum met Hermanus Alma en S.
Sybouts het gezelschap ‘Nut en Genoegen’ tot grooten bloei (1866). Hij schreef
behalve vele bijdragen in verschillende friesche jaarboekjes en tijdschriften:
Spiksplinternije Festeljounskrante (1857); Lokwinsk oan alle yet libjende minsken,
det it mei de 13 Juny goed utpakt is (1857); It tsjiende gebot, of sa komme de
slynders to pas (1862); It Huushemelen (in de Bildttaal 1865); In Buike oan de
Houlikshimmel (1873). G. C o l m j o n dichtte op zijn huwelijk een ‘boaskrym’ in
Swanneblommen (1866), 27. Zijn zoon A a r t A a r t s m a (geb. 29 Juli 1865) is
hoofdredakteur van het Nieuwsblad van Friesland.
Zie: myn Bodders yn de Fryske Striid, (Boalsert, 1926); 606 (met portret); It
Heitelan (1921), 296, 310; Sljucht en Rjucht (1927), 492, 774, 789.
Wumkes

[Abeele, Achior van den]
ABEELE (Achior v a n d e n ), predikant van de Doopsgezinden, die in de
Koningstraat te Haarlem plachten te vergaderen. Als dichter en schrijver van
stichtelijke werken deed hij verschijnen: Den Weg der vergankelijkheid (Haarlem
1717); Eens jongelings pelgrimagie of Wandelweg; Gedachten over de watervloed
van 25 Dec. 1717; De stand van een lijdend Christen (1718); Het wereldlijk Alarm
geestelijkerwijs toegepast (1719); Eenige stichtelijke gedachten over de algemeene
genadige bezoekingen Gods (1718); Den uyterlijken Boogaerd (1730); De Christelijke
Huyshouding (1740).
Zie: S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch der Doopsgez. in Holland I, 345-346;
Mennonitisches Lexicon I, 6.
Wumkes

[Aboab, Abraham]
ABOAB (Abraham) of C o n ç a l o C a r d o s o of D i o n y s G e n i s of D e n i e s
J e n n e s , overl. te Amsterdam in het voorjaar 1665, gehuwd met S a r a O s o r i o ,
behoorde tot de aanzienlijkste portugeesche Joden van Amsterdam in de eerste
helft der 17de eeuw. Uit Lissabon als Conçalo Cardozo naar Hamburg uitgeweken,
werd hij hier openlijk Jood en vertrok na 1620 naar Amsterdam. Hier werd hij
bestuurder der derde Portugeesche gemeente ‘Huis Israëls’ (Bet Yisrael) en in 1639
van de Vereenigde gemeente.
De zijde-industrie, die de Portugeezen te Amsterdam hadden gevestigd, werd
voor hen na 1650 gesloten. Aboab verplaatste daarop deze industrie naar Maarssen,
waar zij door het concurrentieverzet van Utrecht echter eveneens moest worden
stopgezet (1654).
Hier had hij in 1652 de buitenplaats ‘Hogesant’
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gekocht, waar hij een synagoge vestigde, die de eerste in de Republiek werd buiten
het gewest Holland gelegen. Aboab die groothandelaar in ‘Brasilsch toebacq’ was,
wordt door den spaanschen amsterdamsch-joodschen dichter d e B a r r i o s
bezongen om zijn vroomheid en zijn deugden. Ook zijn echtgenoote S a r a O s o r i o
schonk haar vermogen bij haar leven aan weldadige doeleinden weg.
Hun kinderen waren R i b c a , achtereenvolgens gehuwd met Josephus da Costa
en Sr. Fernando Ossorio, H e s t e r gehuwd met Jacob da Costa, R a c h e l gehuwd
met Isacq Gabay Mendes, A b i g a ë l gehuwd met Manuel Coutinho, S a l o m o n
(vroeg overleden), J o s e p h en J a c o b A b o a b O s s o r i o , alias J a c o b
J e n n e s O s s o r i o , die de Maarssensche synagoge voortzette, tot zij omstr. 1700
uit zijn handen overging in die van Abraham Bueno de Mesquita. Deze Jacob was
eveneens een der grondvesters der Portugeesche Synagoge van Amsterdam. Een
andere A b r a h a m A b o a b behoorde tot de eerste Portugeezen van Amsterdam
evenals zijn zoon J a c o b , die in 1604 daar overleed, in Groet bij Schoorl begraven
werd, en later op 15 Oct. 1614 te Ouderkerk a.d. Amstel op de portugeesche
begraafplaats werd bijgezet. Diens zoon A b r a h a m was in 1639 voorlezer der
Portugeesche gemeente ‘Bet Jahacob’ te Amsterdam.
Zwarts

[Aboab, Daniël Semach]
ABOAB (Daniël S e m a c h ), 17de-eeuwsch portugeesch joodsch arts te Amsterdam,
gehuwd met R e b e c c a , dochter van J a c o b L o p e z (1668), was bestuurder der
portugeesch-joodsche academie ‘Ets Haim’ aldaar. Zijn dochter R a c h e l huwde
in 1693 met Yshac Lopez Milhado en zijn kleinzoon A b r a h a m met Rebecca de
Lopez Milhado.
Zwarts

[Aboab, David Semach]
ABOAB (David S e m a c h ), broeder van den vorige, mede als arts behoorend tot
o

die gemeenschap, schreef in 1685 een handschrift (35 pp. 8 ) getiteld Catalogo de
diferentes remedios para diversas sortes de athaques, achados por experiencia
haverem sido bons (catalogus van verschillende geneesmiddelen tegen allerlei
ziekten, die in de practijk goed zijn bevonden).
Zwarts

[Aboab, Elia]
ABOAB (Elia) was te Amsterdam in 1644-45 als eigenaar eener hebreeuwsche
drukkerij werkzaam. Het is mogelijk, dat hij (zooals K a y s e r l i n g aanneemt)
dezelfde is als Elia Aboab (Cardoso), die de eerste hamburgsche synagoge oprichtte
en in 1644 te Amsterdam de psalmen uitgaf.
Zwarts

[Aboab, Isaäc]
ABOAB (Isaäc), zoon van M a t t a t h i a h A b o a b (niet te verwarren met den
vermaarden bloedverwant, opperrabbijn Isaäc Aboab da Fonseca (dl. VI, kol. 6)),
was rabbijn bij de portugeesche Joden van Amsterdam, en rector (Rosch) der
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academia ‘Ets Haim’, overl. te Amsterd. 1720. Hij was bevriend met den oriëntalist
prof. Willem Surenhuys. Hij schreef een opvoedkundig en zedekundig werk voor
zijn zoon: Exortação paraque os tementes de Senhor na observança dos preceitos
de sua Sancta Ley não cargão em pecado por falta da conviniente inteligencia
(Amsterdam 1687). Ook schreef hij Compendio de differentes materias in handschrift
o

(84 pp. 12 ), dat B. S e n i o r in 1682 afschreef, over onderwerpen van
joodschtheologischen aard, een familiegenealogie (1719), bewaard in het portug.
isr. archief te Amsterdam; Commedia de la Vida, y successos de Jossef over
o

joodsche maten en gewichten (186 pp. 4 ); Medida de hum Covado para o calculo
de medida ou granduro do Banho (1685, 20 pp.); Relação do citio de Terra de Israel
en Documentos para todo
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Estado e Ydade, e em particular para abituar bem os Mosos desde sua moçidade
â vertude (Amsterdam 5445 = 1685). Een andere I s a ä c A b o a b wordt onder de
hollandsche emigranten te Barbados in 1680 vermeld.
Zie: J a c . Z w a r t s , De oudste Synagoge van de Vechtstreek, de eerste in de
Republiek buiten Holland; d e z ., Portugeesche Joden in Maarssen en Maarsseveen
in de 17de eeuw (overdrukken uit jaarboekjes Niftarlake 1922 en 1927); d e z ., De
eerste Rabbijnen en Synagogen van Amsterdam naar archivalische bronnen
(Amsterdam 1928); The Jewish Encyclopaedia I, 72 vgl.; J.S. d a S i l v a R o s a ,
Geschiedenis der Portugeesche Joden te Amsterdam (Amsterdam 1925); J.
M e n d e s d o s R e m e d i o s , Os Judeus Portugueses em Amsterdam (Coimbra
1911), 57 vlg.; D.M. d e C a s t r o , Keur van Grafsteenen der Portug. Isr.
begraafplaats te Ouderkerk a/d Amstel (Leiden 1883), 36.
Zwarts

[Abrahami, Anne]
ABRAHAMI (Anne), gedoopt te Grouw 26 Juli 1696, overl. te Kollum 1 Febr. 1787,
zoon van F r e d e r i k A b r a h a m i en R i n s k e W i g e r s m a , studeerde in de
godgeleerdheid te Franeker, werd in 1717 proponent en 16 Juli 1719 als predikant
bevestigd te Tjalleberd en Terband. Vijf jaren later, op 23 Aug. 1724, werd hij
beroepen te Kollum, waar hij 24 Sept. zijn intrede deed, en onafgebroken werkzaam
bleef gedurende een tijdvak van ruim 62 jaar, en 15 Febr. 1787 werd begraven.
Men vindt van hem een vers in N i c . S c h i e r e , Doctrina Testamentorum et
Foederum divinorum omnium (Leeuwarden 1718), en een aanspraak uit 1754 in
E.J. D i e s t L o r g i o n , De Nederd. Herv. Kerk in Friesland (Groningen 1848), 245.
Zie: J.P. B r u i n w o l d R i e d e l , Eeuwrede (Gron. 1825); L. P r o e s , Langdurige
Predikdienst in De Navorscher (1866), 286; T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten
in Friesland (1886), 495, 603.
Wumkes

[Abudiente, Mozes Gideon]
ABUDIENTE (Mozes Gideon), geb. te Lissabon begin 17de eeuw, gest. te Hamburg
24 Febr. 1688. Omstreeks 1624 vestigde hij zich te Amsterdam. Eenige jaren voor
zijn verhuizing naar Hamburg, woonde hij eenigen tijd in Glückstadt (Holstein). Te
Amsterdam behoorde hij tot het portugeeschjoodsche genootschap van
intellectueelen ‘Mikra Kodesch’ genaamd. In Hamburg gaf hij een portugeesche
Grammatica Hebraica (1633) uit, waarin zijn oom D a n i ë l A b u d i e n t e een
gedicht schreef, en de Glückstadt in 1665 zijn geschrift Fin de los Dias over joodsche
profetiën handelend, die hij in verband brengt met den pseudomessias Sabbatai
Tsewie. Sommige van zijn hebreeuwsche gedichten, die nog in handschrift bewaard
moeten zijn, zijn gedrukt in het hebr. tijdschrift Ha-Meassef 1785 en herdrukt in
Biggoeré Haittiem. Zijn zoon G i d i o n M o s e s , geb. te Amsterdam, had gelijk zijn
vader dichterlijken aanleg. Hij schreef een lofrede op Joseph ben Isaac Penso's
Pardes Schoschainem (Rozentuin) (Amsterdam 1673) en maakte evenals zijn vader
een lofdicht op Aschiré ha Tikwah (Liederen der Hope) eveneens van Joseph Penso
de la Vega.
Zie: The Jewish Encyclopaedia I, 140; J.S. d a S i l v a R o s a , Geschiedenis der
Portugeesche Joden te Amsterdam (Amsterd. 1925), 126.
Zwarts
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[Acronius, David]
ACRONIUS (David), zoon van Ds. S i x t u s A c r o n i u s te Hallum, was predikant
te Britswerd c.a. 1643-58, en te Huizum 1658 tot zijn dood in Apr. 1669. Men vindt
een latijnsch vers van hem op den grafsteen van zijn vader te Hallum, en een in
G e l l i u s B o ë t i u s , De Prophetische Duyve II (Leeuwarden 1664).
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Zie: Friesche Volksalmanak (1852), 12; T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten
in Friesland (Leeuwarden 1886), 46, 350.
Wumkes

[Adama, Pieter Azn.]
ADAMA (Pieter Azn.), geb. te Leeuwarden, werd in 1839 te Dingjum beroepen door
het Class. bestuur, doende wat des Kerkeraads was, deed 2 Juni 1839 aldaar zijn
intreerede, en werd er emeritus 1 Juli 1889. Hij vertaalde uit het Duitsch de novelle
De Broodkorf (Franeker 1854).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
243 en S.D. v a n V e e n , Aanvullingen en Verbeteringen (Leeuwarden 1892), 28;
mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuwarden 1932) II, 259.
Wumkes

[Aefferden, Adam van (1)]
AEFFERDEN (Adam v a n ) (1), geb. te Gelder, overl. aldaar in 1604, zoon van
Joannes (1), die volgt, en van A l d e g o n d a R e y f o r t , was burgemeester van
Gelder, vervolgens rentmeester-generaal van het hertogdom Gelder, na zijn broeder
G o d f r i e d ; hij deelde met zijn broeder en zijn zusters 1 Febr. 1601 de ouderlijke
goederen. Hij was gehuwd met A n n a J o a n n a T a u m a n s ; uit dit huwelijk o.a.
Joannes (2), die volgt.
Zie: A. P e t y d e T h o z é e , La Famille van Aefferden. Notice Historique et
Biographique (Liège 1904), 6-7; Ned. Adelsboek 1912.
Verzijl

[Aefferden, Adam van (2)]
AEFFERDEN (Adam v a n ) (2), geb. te Gelder 29 Juni 1613, overl. op het kasteel
Browis bij Gelder 2 Juli 1669, zoon van Joannes (2), die volgt, en van C l a r a
L u y t e n s , was raad en rekenmeester van den koning van Spanje te Roermond.
Hij begon met het aanleggen van een familieregister, dat door zijn nakomelingen
werd voortgezet en tot titel draagt: Liber generationis et corrigationis. Acte van
o

komen en gaan, 4 , 38 blz., van 1613 tot heden. Hij was 20 Oct. 1644 te Brussel
gehuwd met E l i s a b e t h M a l i o n i (geb. te Rijnsbergh 7 Sept. 1622, overl. te
Gelder 10 Sept. 1666). Uit dit huwelijk 16 kinderen, o.a. Ernest Albert (die volgt),
Joannes Joseph (die volgt), Franciscus (zie dl. I, kol. 35), Adriaan (die volgt),
Wilhelmus Ignatius (die volgt), M a r i a A l e x a n d r i n a (geb. te Gelder 24 Sept.
1657, overl. te Roermond 28 Aug. 1709, Ursuline aldaar); Clara Catharina (die volgt);
I s a b e l l a (geb. te Roermond 22 Mei 1663, begijn te Leuven, aldaar overl. 13 Dec.
1721); A n n a I s a b e l l a (geb. te Roermond 26 Juli 1664, begijn te Leuven en
overste van het begijnhof, aldaar gestorven 21 Juli 1725).
Zijn door een onbekende geschilderd portret bij burggraaf van Aefferden te
Roermond.
Zie: A. P e t y d e T h o z é e , La Famille van Aefferden. Notice Historique et
Biographique (Liège 1904), 8, 11-12; Ned. Adelsboek, 1912.
Verzijl

[Aefferden, Adriaan van]
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AEFFERDEN (Adriaan v a n ), geb. te Gelder 13 April 1655, overl. te Maeseyck 23
Mei 1705, zoon van Adam (2), die voorgaat, en van E l i s a b e t h M a l i o n i , trad
op 17-jarigen leeftijd in de orde der Minderbroeders-capucijnen en ontving den
kloosternaam van pater F e l i x v a n G e l d e r , werd gardiaan en novicenmeester,
en overleed in het klooster zijner orde te Maeseyck. Daar hij door een langdurige
ziekte verhinderd was de kinderen te onderwijzen en toch niet werkeloos wilde
blijven, stelde hij verschillende gebeden samen en schreef hij twee boekjes over
de gewijde geschiedenis en de manier om vroom te leven. Deze werkjes hebben
tot titel: Cort begrijp der geestelijcke Historie en Daghelijcksche gheestelijcke
oeffeninghe voor alle degheene, die Godtvruchtelijck in Christo willen leven, van
welke beide werkjes, in één deel vereenigd, een tweede druk verscheen bij Henricus
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Korsten, lettergieter en boekdrukker te Venlo in 1734.
Zijn door een onbekende geschilderd portret bij burggraaf van Aefferden te
Roermond.
Zie: A. P e t y d e T h o z é e , La Famille van Aefferden. Notice Historique et
Biographique (Liège 1904), 10; Limburg's Jaarboek IX, afl. 3 (1903), 267.
Verzijl

[Aefferden, Albert Pierre Joseph burggraaf van]
AEFFERDEN (Albert Pierre Joseph burggraaf v a n ), geb. te Roermond 1 Febr.
1808, overl. aldaar 14 Oct. 1892, zoon van Jan Baptist Alexander Frans Joseph (dl.
I, kol. 35) en van M a r i a A g n e s B r i g i t t a H e n r i c a P e t i t . Hij was heer van
Golten en Browis, majoor der burgerwacht van Hamont, voorzitter der commissie
tot restauratie der Munsterkerk te Roermond, voorzitter van den kerkeraad zijner
parochie en van de koninklijke harmonie van Roermond. Hij werd door de bezitters
van riddergoederen afgevaardigd naar den landdag der Rijnprovincie en was ook
erfelijk lid der Staten van den kring Gelder. Bij breve van 15 April 1835 ontving hij
het kruis van de Leopoldsorde, wegens krijgsverdiensten aan het hoofd van zijn
regiment in Aug. 1831, in belgischen dienst. Ook droeg hij krachtdadig bij tot het
doen herleven van den nationalen geest te Roermond en het aanwakkeren van den
tegenstand. Hij wierf tot dat doel een groot aantal vrijwilligers aan, die hij uit eigen
middelen bewapende, toerustte en bezoldigde. In 1868 verhief de koning van Pruisen
zijn erfgoederen Golten en Browis tot een heerlijkheid met een erfelijken zetel in de
Staten van den kring Gelder. De koning van België stond hem bij besluit van 21
Febr. 1871 en bij gewaarmerkte brieven van 11 Dec. d.a.v. toe om den titel van
burggraaf, door den koning van Spanje aan zijn overgrootoom E.J.C. van Aefferden
(vgl. artikel) verleend, weder aan te nemen. Hij was 7 Febr. 1850 te Tongeren
gehuwd met M a t h i l d e M a r i a R o b e r t i n a barones d e R o s e n d e D i l s e n ,
geb. te Tongeren 8 Aug. 1823, overl. te Roermond 8 Oct. 1885; uit dit huwelijk
werden zes kinderen geboren.
Zie: A. P e t y d e T h o z é e , La Famille van Aefferden. Notice Historique et
Biographique (Liège 1904), 22-27; Le Livre d'or de l'Ordre de Leopold II, 42; Ned.
Adelsboek, 1912.
Verzijl

[Aefferden, Arnoldus van]
AEFFERDEN (Arnoldus v a n ), geb. te Roermond 2 Dec. 1645, overl. aldaar 28
Oct. 1688, zoon van Joannes (3), die volgt, en van C h r i s t i n a E l i s a b e t h
M a r o y e n , was licentiaat in de rechten, en advocaat, schepen van Roermond
1667-88, lid der aartsbroederschap van het H. Sacrament in de St.
Christoffel-kathedraal aldaar sedert 27 Juni 1688. Hij was, als schepen, den 23 Juni
1667, een der commissarissen, die aangesteld werden om toezicht te houden op
de reparatiën aan de Craenpoort en St. Johanspoort; 12 April 1669 eveneens een
der commissarissen, die benoemd waren, om de brieven van den kanselier en raden
van het souvereine hof van Gelder te Roermond te beantwoorden; 31 Maart 1672
kreeg hij de opdracht om het proces tegen den erfvoogd van Roermond te vervolgen;
23 Maart 1673 was hij afgevaardigde der stad; 20 Maart 1681 aangesteld tot provisor
van het weeshuis in plaats van den syndicus Goswinus van Dulcken; 4 Juni 1681
commissaris der burgerwacht in het kwartier van kapitein Hubert Janssen; 17 Aug.
1684 een der commissarissen, die aangesteld waren tot het beslechten der geschillen
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over de limieten met die van St. Odiliënberg. Hij was gehuwd met A n n a M a r i a
W o l f v a n d e r W a e r d e n , die hem een dochter schonk.
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , De Handelin-
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gen van den Magistraat der stad Roermond (1596-1696) in Limburg's Jaarboek IX,
1-2 (1903); 158, 164, 168, 174, 176, 178, 194, 195, 205; d e z ., De Broederschap
van het Heilig Sacrament in den St. Christoffel te Roermond in hetz. Jaarboek XXVIII,
3-4 (1922), 113; Doopregister van Roermond (doopakte 6 Mei 1681).
Verzijl

[Aefferden, Clara Catharina van]
AEFFERDEN (Clara Catharina v a n ), geb. te Roermond 24 Maart 1662, overl.
aldaar 3 Febr. 1720, dochter van Adam (2), die voorgaat, en E l i s a b e t h M a l i o n i ,
trad 3 Febr. 1684 in de orde der ongeschoeide Carmelitessen en legde het volgend
jaar de kloostergeloften af. Haar kloosternaam was F r a n c i s c a J o s e p h a à
C o n c e p t i o n e . Zij was geïnspireerd door het lezen van het leven van de H.
Theresia. Aanvankelijk verbleef zij in het klooster harer orde te Brugge, maar toen
haar broeder van den koning van Spanje verkregen had, dat aan de Carmelitessen
het oude Hof der Rekenkamer te Roermond werd geschonken, kwam zij zich in dat
klooster vestigen, waar zij ook overleden is.
Zie: A. P e t y d e T h o z é e , La Famille van Aefferden. Notice Historique et
Biographique (Liège 1904), 11.
Verzijl

[Aefferden, Ernest Albert van]
AEFFERDEN (Ernest Albert v a n ), heer van Cosen en Weyer, geb. te Gelder 8
Jan. 1647, overl. te Roermond 19 Jan. 1704, zoon van Adam (2), die voorgaat, en
E l i s a b e t h M a l i o n i , werd ontvanger-generaal der domeinen in het land van
Gelder, na den dood van zijn peetoom den graaf Ernest van Isenburgh, welk ambt
hij aanvaardde op den dag van den vrede van Rijswijk. Hij was ‘in zijn leven stichtig,
zeer vroom, eerbaar, civil voor alle menschen, principaal voor de geestelijken’
(Aanteekening van Frans Adam van Aefferden). Hij ontving 10 Juli 1690 van de
magistraat der stad Gelder en 15 Juli 1690 van vorst Frans van Nassau, als
gouverneur en kapitein-generaal van het hertogdom Gelder, een verklaring,
erkennende den adel van zijn geslacht. Sedert 28 Juni 1699 was hij ook lid der
Aartsbroederschap van het H. Sacrament in de St. Christoffel-kathedraal te
Roermond. Hij was 4 Mrt. 1677 te St. Truyen gehuwd met B a r b a r a I s a b e l l a
H e n d r i x s d e S t o e v e n s d o r f (geb. te St. Truyen 28 Mei 1647, overl. te Gelder
18 Dec. 1714). Uit dit huwelijk zes kinderen o.a. Frans Adam (dl. VII, kol. 2), Ernest
Ignace Christoffel, die volgt, en C l a r a M a r i a (geb. te Gelder 1 Dec. 1688, overl.
te Venlo 30 Maart 1746), huwde te Gaesdonck 3 Aug. 1714 Cornelius Ouderogge
(geb. te Rotterdam, overl. te Venlo 12 Juni 1773), zoon van Jan en van Catharina
Stalpert van der Wiele. Zijn obitoria berustte vroeger op het stadhuis te Venlo.
Zijn door een onbekende geschilderd portret bij burggraaf van Aefferden te
Roermond.
Zie: A. P e t y d e T h o z é e , La Famille van Aefferden. Notice Historique et
Biographique (Liège 1904), 12-13, 15; Limburg's Jaarboek IX (1903), 266; Ned.
Adelsboek 1912; A.F. v a n B e u r d e n , De broederschap van het Heilig Sacrament
in den St. Christoffel te Roermond in Limburg's Jaarboek XXVIII, 3-4 (1922), 114.
Over de obitoria van Cornelius Ouderogge: A.J. F l a m e n t , Wapenschilden als
obitoria op het Raadhuis te Venlo in Maasgouw 1896, 6.
Verzijl
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[Aefferden, Ernest Ignace Christoffel burggraaf van]
AEFFERDEN (Ernest Ignace Christoffel burggraaf v a n ), markies van Quinta Florida,
geb. te Gelder 13 Dec. 1686, overl. te Madrid 28 Juli 1748, zoon van Ernest Albert,
die voorgaat, en B a r b a r a I s a b e l l a H e n d r i x s . Hij kwam 30 Maart 1699 als
edelknaap of page aan het hof
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van Karel II, koning van Spanje, werd 6 Juli 1703 eerste page, vervolgens
majordomus van den prins van Asturië, opperstalmeester van koning Philips V en
eerste hofmeester van koning Ferdinand. Koning Philips V gaf hem bij diploma van
2 Aug. 1729 den titel van burggraaf van Aefferden en bovendien uit gunst den
Castiliaanschen titel van markies van Quinta Florida voor zijn zonen, erfgenamen
en opvolgers. Het randschrift van zijn in 1713 geschilderd portret noemt hem eersten
schildknaap van Z.M. den koning van Spanje. Hij was in April 1720 gehuwd met
Dona I s a b e l l a d e M o r t a l e c , eeredame der koningin van Spanje, uit welk
huwelijk een jong gestorven zoon werd geboren; hij hertrouwde in Jan. 1724 Dona
C a t h a r i n a d e R i v e r a y V i l l a -L e o n (geb. in Mexico, leefde nog te Madrid
in Aug. 1787); dit huwelijk bleef kinderloos.
Zie: A. P e t y d e T h o z é e , La Famille van Aefferden. Notice Historique et
Biographique (Liège 1904), 13-15; Ned. Adelsboek 1912; Limburg's Jaarboek IX,
3 (1903), 267.
Verzijl

[Aefferden, Ernest Joseph Frans van]
AEFFERDEN (Ernest Joseph Frans v a n ), heer van Cosen en Weyer, markies van
Quinta Florida, geb. te Venlo 5 Oct. 1724, overl. aldaar 31 Juli 1787, zoon van Frans
Adam (dl. VII, kol. 2) en van J o h a n n a B e a t r i x O u d e r o g g e . Hij volgde zijn
vader als raad en ontvanger-generaal der domeinen van het Overkwartier van
Oostenrijksch Gelder te Venlo, op, werd markies van Quinta Florida na den dood
van zijn oom Ernest Ignace Christoffel, en wordt als zoodanig herhaaldelijk in
officieele stukken vermeld; kwam ook in bezit van het kasteel Nieuwenbroeck bij
Besel, waarmede hij 23 April 1784 beleend werd. Hij was 26 Jan. 1755 te Straelen
gehuwd met M a r i a I s a b e l l a barones d e C a b a n e s (geb. op het kasteel
Holtheide te Wachtendonck 15 Aug. 1724, overl. te Venlo 1 Sept. 1781). Uit dit
huwelijk zeven kinderen o.a. jhr. Jan Baptist Alexander Frans Joseph (vgl. dl. I, kol.
35).
Zijn door een onbekende geschilderd portret is bij burggraaf van Aefferden te
Roermond.
Zie: A. P e t y d e T h o z é e , La Famille van Aefferden. Notice Historique et
Biographique (Liège 1904), 17 v.; Ned. Adelsboek 1912; over het kasteel
Nieuwenbroeck: Publ. de la Soc. hist. et arch. dans le Limbourg (1907), 371-376.
Verzijl

[Aefferden, Fredericus Jacobus van]
AEFFERDEN (Fredericus Jacobus v a n ), geb. te Gelder, overl. te Maastricht vóór
28 Nov. 1788, zoon van G o d e f r e d u s E g i d i u s en van M a r i a G e r t r u d i s
S w e y n s , en broeder van Joannes Michael (dl. VII, kol. 3). Hij was kanunnik der
St. Servaaskerk te Maastricht sedert 21 Febr. 1756 als opvolger van den kanunnik
Lambertus Beaumont; op 28 Nov. 1788 wordt Joannes Josephus Leonardus de
Soiron als zijn opvolger benoemd. Nadere bijzonderheden over hem zijn ons niet
bekend.
Als aanvulling van de biografie van zijn broeder Joannes Michael, zij hier vermeld,
dat diens portret en dat van zijn echtgenoote, evenals die hunner ouders en
grootouders,J o a n n e s F r a n c i s c u s v a n A e f f e r d e n enS i b i l l l a P o y e n ,
berusten bij de dames de Maurissens te Eindhoven.
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Zie: A. S c h a e p k e n s , Liste des chanoines de l'ancienne églıse de Saint-Servais
à Maestricht depuis 1468 jusqu'à 1793 in de Annales de la Société historique et
archéologique à Maestricht I (1854-1855), 200, 202, 204; A. P e t y d e T h o z é e ,
La Famille van Aefferden. Notice Historique et Biographique (Liège 1904), 28;
Maasgouw (1926), 23.
Verzijl
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[Aefferden, Joannes van (1)]
AEFFERDEN (Joannes v a n ) (1), geb. te Gelder, overl. aldaar omstreeks 1600,
zoon van G o d f r i e d , burgemeester van Gelder, en van M a r g a r e t h a
I n g e n s i e p . Hij was eerste hofmeester van Karel van Egmond, hertog van Gelder,
en ontvanger-generaal der domeinen van dat hertogdom sedert 12 Juli 1559, welke
functie hij tot 1578 waarnam. Hij was eerst gehuwd met A l d e g o n d i s v a n
R e y f o r t en hertrouwde met M a r g a r e t h a v a n B o e t z e l a e r , weduwe van
Cornelis van Pont. Uit het eerste huwelijk: G o d f r i e d , ontvanger-generaal van het
hertogdom Gelder bij brieven van 10 Jan. 1578, in plaats van zijn vader; hij verscheen
26 Jan. 1599 op den kwartiersdag te Roermond, van wege de ridderschap; van hem
wordt melding gemaakt in het verslag van een miraculeuze genezing, die in de
maand Sept. 1603 te Brussel had plaats gehad; hij trad later in een kloosterorde en
stichtte een familiekapel in de parochiekerk van Gelder; voorts Adam (1), die
voorgaat, en twee dochters. Het tweede huwelijk was kinderloos.
Zie: A. P e t y d e T h o z é e , La Famille van Aefferden. Notice Historique et
Biographique (Liège 1904), 5-6; Ned. Adelsboek, 1912.
Verzijl

[Aefferden, Joannes van (2)]
AEFFERDEN (Joannes v a n ) (2), geb. te Gelder in 1583, overl. aldaar 14 Dec.
1648, zoon van Adam (1), die voorgaat, en A n n a J o a n n a T a u m a n s , was
raad en ontvanger-generaal der domeinen van den Roomsch-koning in het
overkwartier van Gelder. De familie bewaart de portretten van den raad J. van
Aefferden en zijn eerste vrouw, geschilderd in 1611, alsook van hun zoon Adam op
9-jarigen leeftijd en van hun afstammelingen tot op onze dagen. Hij huwde drie
maal: 1e te Brussel 14 Oct. 1610 C l a r a L u y t e n s (geb. in 1585, overl. te Gelder
in Oct. 1631); 2e E l i s a b e t h v a n O s t e n d e ; 3e te Brussel 1 April 1642 M a r i a
S t e y f o r t . Uit het eerste huwelijk o.a. de volgende kinderen: Adam (2) (geb. 1613)
zie art.; J o a c h i m (geb. 1615, overl. 1682), praefect, huwde met Gertrudis
Richardts; Joannes (3) die volgt; H e n r i c u s (geb. 1619, overl. te Venlo 4 Dec.
1691) kapitein in dienst van den koning van Spanje, huwde met Anna Catharina
van Groenendael; G o d e f r i d u s (geb. 1621, overl. te Boxmeer 12 Jan. 1655), was
in dienst van zijn broeder Joannes (3), die volgt; hij is geen drossaard van Boxmeer
geweest, zooals wel eens beweerd wordt, wel hofmeester van graaf Albert van den
Berg; huwde te Boxmeer 14 Febr. 1649 Barbara Alarda Puteanus (geb. te Roermond
14 Juni 1629, overl. te Boxmeer 30 Juni 1661) en werd de stamvader van een
jongeren tak der familie van Aefferden; R i c h a r d a (geb. 1623), Carmelites te
Roermond; A d r i a n u s (geb. 1625), kanunnik te Kerpen. Uit het tweede huwelijk:
S u s a n n a C l a r a , Carmelites te Roermond.
Zijn door een onbekende geschilderd portret bij burggraaf van Aefferden te
Roermond.
Zie: A. P e t y d e T h o z é e , La Famille van Aefferden. Notice Historique et
Biographique (Liège 1904), 7-8; Ned. Adelsboek 1912; over Godefridus: het
aangehaalde werk van P e t y d e T h o z é e , 27; A.F. v a n B e u r d e n , Chroniek
van Boxmeer, 28, 67; d e z ., Aanteekeningen over Boxmeersche geslachten in
Limburgsch Jaarboek III, 3-4 (1897), 297.
Verzijl

[Aefferden, Joannes van (3)]
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AEFFERDEN (Joannes v a n ) (3), geb. te Gelder in 1617, overl. te Roermond 11
Jan. 1665, zoon van Joannes (2) en van C l a r a L u y t c n s . Hij was advocaat te
Roermond, werd door graaf Albert
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van den Berg, die in strijd was geraakt met zijn boxmeersche onderdanen, over het
al of niet bezitten der souvereiniteit over Boxmeer, St. Anthonis en half Sambeek,
en die alle ambten te Boxmeer door personen liet bezetten, die zijn zaak aanhingen,
als drost der heerlijkheid Boxmeer aangesteld en tevens tot diens raad. Bij het
uitbreken van het groote oproer te Boxmeer, dat in 1654 begon, vertegenwoordigde
hij den graaf en gebruikte tot demping van den opstand gewelddadige middelen.
Hij was gehuwd met C h r i s t i n a E l i s a b e t h M a r o y e n (geb. te Roermond 8
Aug. 1622). Uit dit huwelijk 11 kinderen, o.a. Arnoldus, vgl. eigen artikel; Joannes
Cornelius, die volgt; M a r t i n a C l a r a E l i s a b e t h (geb. te Roermond 11 Oct.
1648, overl. aldaar 2 Aug. 1738) huwde te Roermond 17 Sept. 1681 Gerardus Petit
(geb. op het kasteel Ayendonck; overl. te Roermond 11 Maart 1718), J.U.L. advocaat
van het souvereine hof van Gelder te Roermond, raad van hetzelfde sedert 1702,
lid der H. Sacramentsbroederschap sedert 9 Juni 1709; A l b e r t u s F r a n c i s c u s
J o s e p h u s (geb. te Boxmeer 25 Mei 1652), was licentiaat in de beide rechten en
griffier van het souvereine hof van Gelder te Roermond in 1676, in 1681 luitenant
in het regiment van baron de Autel, huwde met Francisca Margaretha Holtbecker;
O s w a l d u s F r a n c i s c u s (geb. te Boxmeer 23 April 1661), kanunnik te Brugge,
vermeld 1722; J o s e p h u s (geb. te Boxmeer 7 April 1663), koninklijk
ontvanger-generaal in het district Gelder en landscholtis van het ambt Montfort,
huwde te Roermond 9 Nov. 1697 met Theresia van Aefferden (vgl. artikel Matthias
v.A. kol. 11).
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , Chroniek van Boxmeer (Roermond 1890), 26-28;
Genealogiën achter deze chroniek, 66-67; d e z ., Aanteekeningen over Boxmeersche
geslachten in Limburg's Jaarboek III, 3-4 (1897), 297; Doopregister van Roermond
1645-1650, van Boxmeer 1652-1663; A. P e t y d e T h o z é e , La Famille van
Aefferden. Notice Historique et Biographique (Liège 1904), 8.
Verzijl

[Aefferden, Joannes Cornelius van]
AEFFERDEN (Joannes Cornelius v a n ), geb. te Roermond 27 Juni 1647, overl.
aldaar 27 Oct. 1722, zoon van Joannes (3), die voorgaat, en van C h r i s t i n a
E l i s a b e t h M a r o y e n , was licentiaat in de beide rechten, advocaat aan het
souvereine hof van Gelder te Roermond, raad van hetzelfde hof 1702-1707,
1720-1722, tevens momboir, lid der broederschap van het H. Sacrament in de St.
Christoffel-Kathedraal sedert 26 Jan. 1690, meester van dezelfde broederschap
1692. Hij was 8 Oct. 1687 te Roermond gehuwd met A l l e g o n d a M a r i a
I s a b e l l a d e W e r i m o n t (geb. te Roermond 28 Mei 1660). Uit dit huwelijk zes
kinderen o.a. M a r t i n u s J o a n n e s (ook genoemd M a r t i n u s J o s e p h u s of
J o s e p h u s v.A.) (geb. te Roermond 11 Febr. 1689, overl. aldaar 5 Juli 1763), was
raad van het souvereine hof van Gelder te Roermond, raad en landrentmeester of
ontvanger-generaal te Roermond, schepen aldaar 1736-1737; hij huwde 16 Febr.
1744 te Venlo met C l a r a C a t h a r i n a M a r i a v a n A e f f e r d e n (geb. te
Roermond 22 Aug. 1712, overl. aldaar 17 Juli 1766), dochter van Frans Adam (dl.
VII, kol. 2) en van Johanna Beatrix Ouderogge.
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , Lijst der kanseliers en raden van het Souverein Hof
te Roermond onder Oostenrijksch bestuur en lijst der Burgemeesters en Schepenen
van Roermond onder Oosternijksch bestuur in Limburg's Jaarboek XX, 2 (1914),
116, 125; d e z ., De Broederschap van het Heilig Sacra-
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ment in den St. Christoffel te Roermond in hetz. Jaarboek XXVIII, 3-4 (1922), 113,
116; Doopregister van Roermond 1688-1699; A. P e t y d e T h o z é e , La Famille
van Aefferden. Notice Historique et Biographique (Liège 1904), 15-16.
Verzijl

[Aefferden, Joannes Joseph van]
AEFFERDEN (Joannes Joseph v a n ), geb. te Gelder 19 Jan. 1650, overl. te
Gaesdonck 29 Juli 1721, zoon van Adam (2), zie artikel, en van E l i s a b e t h
M a l i o n i . Hij trad eerst in het leger en werd cornet, aanvaardde echter vervolgens
den geestelijken stand en werd kanunnik regulier van het klooster den Gaesdonck
bij Goch; hij werd daarna pastoor van Goch, dan gezant van den honing van Pruisen
aan het spaansche Hof. Hij werd in 1703 tot prior van Gaesdonck gekozen en ontving
van den koning van Pruisen den titel van proost. Hij werd begraven op het koor der
kerk van Gaesdonck, onder een grafzerk versierd met zijn wapens en voorzien van
een grafschrift.
Zijn door een onbekende geschilderd portret, bij burggraaf van Aefferden te
Roermond, stelt hem voor als proost.
Zie: A. P e t y d e T h o z é e , La Famille van Aefferden. Notice Historique et
Biographique (Liège 1904), 9.
Verzijl

[Aefferden, Matthias van]
AEFFERDEN (Matthias v a n ), ged. te Venlo 18 Juni 1630, overl. te Roermond 5
Jan. 1708, zoon van S i g i s b e r t u s (S i b e r t u s of G i s b e r t u s ) en van A l e i d i s
v a n E y l l , was advocaat te Roermond, raad van het souvereine hof van Gelder
aldaar. Sedert 10 Juni 1668 lid van de aartsbroederschap van het H. Sacrament in
de St. Christoffel-kathedraal te Roermond, van welke broederschap hij in 1669
meester en 28 Juni 1699 keizer was. Hij huwde 1 Mei 1655 te Sevenum met A n n a
B o e n e r (geb. te Venlo 22 Juli 1626). Uit dit huwelijk 8 kinderen, o.a. T h e r e s i a
(geb. te Roermond 2 Mei 1662), huwde aldaar 9 Nov. 1697 Joseph van Aefferden
(vgl. artikel Joannes (3) v.A., kol. 9) en S i b e r t u s A d a m u s (geb. te Roermond
26 Maart 1666, overl. aldaar ongehuwd 30 Sept. 1728).
Zie: A.F. van B e u r d e n , De Broederschap van het H. Sacrament in den St.
Christoffel te Roermond in Limburg's Jaarboek XXVIII, 3-4 (1922), 113, 116;
Doopregister van Roermond 1656-73; J a n V e r z i j l , Genealogie Boener (m.s.).
Verzijl

[Aefferden, Wilhelmus Ignatius van]
AEFFERDEN (Wilhelmus Ignatius v a n ), geb. te Gelder op Pinksterdag 1656, overl.
te Madrid in 1700, zoon van Adam (2), zie artikel, en van E l i s a b e t h M a l i o n i ,
was eerst kapitein in dienst van den Koning van Spanje, werd vervolgens priester.
Hij was vicarius van het H. Geestaltaar in de parochiekerk te Gelder en van het
officie Browis in de kapel van het kasteel van dien naam, welk officie gesticht was
door zijn grootvader Jan van Aefferden. Later werd hij kanunnik, eerst te Brugge,
daarna te Termonde; hij vergezelde in 1699 zijn broeder Joannes Joseph naar het
spaansche Hof en werd eere-kapelaan van den Koning.
Zie: A. P e t y d e T h o z é e , La Famille van Aefferden. Notice Historique et
Biographique (Liège 1904), 10-11.
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Verzijl

[Aenghelen, Pieter van]
A(E)NGHELEN (Pieter [v a n ]), of E n g e l e n , overl. te Alkmaar 14 Mei 1664. Hij
was eenige jaren, hoewel niet in ons land geordend, als luthersch predikant te
Alkmaar en Zaandam werkzaam, en gaf enkele werkjes uit, o.a.: Herbarius of Kruiden Bloemboek (Amst. 1663).
Zijn portret door een onbekende was 1742 in het bezit van zijn dochter (zie
P a a u w , Europa's Lutherdom, 362).
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Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. kerk in Ned. ('s Grav.
1925), 7 v.; d e z ., Gesch. der luth. kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 111; R.
A r r e n b e r g , Naamregister van Nederduitsche boeken tot 1787, 9.
Knipscheer

[Aerdts, Joannes]
AERDTS (Joannes), geb. te Maashees 31 Maart 1676, overl. te Broeckhuysenvorst
24 Maart 1751, zoon van L e o n a r d J a n s z n . A e r d t s en van A n n a
H e r m e n s , werd 26 Sept. 1712 tot secretaris der heerlijkheid Broeckhuysen
benoemd en 20 Jan. 1713 beëedigd, en als scholtis aldaar 9 Jan. 1717. Hij was 11
Febr. 1701 te Broeckhuysenvorst gehuwd met H e n d r i n a v a n G u l i c k , alias
B o u m a n s (geb. aldaar 8 Aug. 1675, overl. als commensaal in het klooster van
Oostrum 27 Sept. 1759). Beiden liggen vóór het O.L. Vr. altaar in de kerk van
Broeckhuysen begraven. Zij hadden o.a. de volgende kinderen: L e o n a r d u s
P e t r u s (geb. te Broeckhuysenvorst 5 Jan. 1704, eerst kapelaan aldaar, sedert 20
Mei 1752 pastoor te Lottum, overl. ald. 8 Juli 1773); A n n a M a r i a J o s e p h a
(geb. te Broeckhuysen 1 Mei 1714, overl. te Horst 27 Dec. 1757), huwde te Horst
5 Mei 1737 Jan Jacob van Douveren, scholtis aldaar (zie dl. VII, kol. 381); A n t o o n
A d o l f J a n (geb. te Broeckhuysen 21 Juli 1716, overl. aldaar 3 Juli 1776), was
secretaris van Broeckhuysen 1748-51, scholtis aldaar 1751-76, tevens rentmeester
van het adellijk huis en ambtman te Lottum, huwde Anna Catharina Syberts (geb.
te Broeckhuysen 18 Febr. 1716, overl. aldaar 2 Sept. 1787), waarvan o.a. M a r i a
P e t r o n e l l a (geb. te Broeckhuysen 30 Dec. 1746), huwde aldaar 14 Jan. 1772
Mr. Theodorus Antonius Borret, rentmeester der Duitsche Ordenscommanderie te
Gemert (geb. te Ravenstein 31 Juli 1756, overl. op het kasteel te Gemert 15 Juni
1786) en J o h a n n a C a t h a r i n a (geb. te Broeckhuysen 18 Oct. 1748), huwde
aldaar 26 Oct. 1779 Jan Joseph Strauven, rentmeester van het Nieuwklooster onder
Asperden bij Goch (geb. te Contzen bij Montjoie en overl. te Asperden 27 Oct. 1784).
Zie: Publ. de la Soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1896-97), 117-120;
Limburg's Jaarboek (1905), 127-128; Maasgouw (1908), 35, 36, 69.
Verzijl

[Agricola, Rodolphus Frisius]
AGRICOLA (Rodolphus) F r i s i u s , ook naar zijn vader: R o e l o f H u u s m a n ,
geb. 17 Febr. 1444 (?) te Baflo, overl. 27 Oct. 1485 te Heidelberg. Hij was een
buitenechtelijk kind. Zijn vader was Hendrik Huusman, ook zich noemende Hendrik
Vries, licentiaat in de theologie en pastoor te Baflo. Hij werd op den dag van
Rodolphus' geboorte abt van het Benediktijner nonnenklooster Zelwaer, Selwert of
Siloe, in de nabijheid van Groningen gelegen. De moeder heette Zycka; zij is later
getrouwd met een kleermaker S y e k o S c h r o e d e r in Baflo en had bij hem nog
twee zoons en een meisje.
27 Mrt. 1454 kreeg Rudolphus een prebende van den bisschop van Munster,
waaruit de kosten van zijn opvoeding konden bestreden worden. Vroeg openbaarde
zich bij hem aanleg voor muziek en schilderkunst en liefhebberij in de paardensport.
Zijn eerste onderricht kreeg hij aan de Sint Maartenschool te Groningen. Daarna
studeerde hij aan de Universiteit te Erfurt. 1 Mei 1456 is hij aldaar ingeschreven in
het matrikel. Toen werd aldaar ook ingeschreven Rudolf Langen, de beroemde
munstersche humanist en vriend van Agricola. Erfurt was een humanistisch centrum.
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Vermoedelijk in 1462 op 20 Mei werd Agricola te Keulen ingeschreven in de faculteit
der Artes.
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Ten slotte studeerde hij nog te Leuven, waar hij den magistertitel verwierf met
grooten lof (1465). In Leuven vooral is hij doorgedrongen in den geest der oudheid;
hij leerde er ook goed Fransch spreken. Hij wendde zich af van de spitsvondigheden
der scholastiek. Men vermoedt dat hij na zijn magisterschap te Leuven nog rechten
heeft gestudeerd aldaar.
In 1469 is hij stellig te Pavia, vermoedelijk kwam hij daar reeds in 1468. Op
aandrang van zijn familie deed hij daar aan rechtstudie, doch zijn liefde ging uit naar
de vrije kunsten. Hij las Cicero en Quintilianus, wier stijl hij navolgde; de jonge graven
Johannes en Fredericus de Ottingen en andere studenten kozen hem tot leermeester.
Hij hield goede oraties bij de verkiezing van den rector scholarum van
studentengilden, waarbij zijn humanistische geest zich openbaart. Vermoedelijk in
1470 is hij terug in het Noorden in het klooster van zijn vader. Na een tweede verblijf
in Pavia is hij weer terug in het vaderland omstreeks 1474.
Vermoedelijk in datzelfde jaar verblijft hij ten huize van den humanist Maurits van
Spiegelberg op het kasteel te 's Heerenberg bij Emmerik, waar juist Hegius de leider
der school geworden was. Hij steunde zijn vriend Hegius daar in de studie van het
zuivere Latijn en het Grieksch. Daarna vinden we hem terug in Ferrara, in de
quattrocento een groot centrum van humanistische cultuur. 20 Oct. 1475 is de eerste
bekende datum uit zijn verblijf aldaar.
Hij zong er den lof van Ercole I in een academische oratie. Er studeerden toen in
Ferrara verscheidene Nederlanders, ook in het bijzonder Groningers. Ook
nederlandsche musici waren in trek aan het hof van Ercole; Agricola is aan het hof
verbonden geweest als orgelspeler (1476), wat hem niet verhinderde zich geheel
op de studie van het Grieksch te werpen onder Battista Guarino. Hij was toen
ongeveer wat wij thans privaatdocent noemen aan de universiteit.
Bij den aanvang van het academie-jaar 1476-77 werd hij belast met de
openingsrede; hij sprak In Laudem Philosophiae et reliquarum artium en maakte
daarbij op de Italianen indruk zoowel door zijn geleerdheid als door den bevalligen
vorm der rede en de schoone voordracht. Daarop volgde een vertaling uit het
Grieksch in het Latijn van den Axiochus ‘over het onbevreesd zijn voor den dood’,
dien hij nog ten onrechte aan Plato toeschreef. Ook vertaalde hij Isocrates'
Paraenesis ad Demonicum (1478), opgedragen aan zijn halfbroer Johannes, die
hem naar Italië gevolgd was voor de studie van Latijn en Grieksch. En dan van
Isocrates De Regno. Een andere groep vormen de vertalingen van Progymnasmata
van Aphthonius en de Praeexcercitamenta van Hermogenes, uit welke werken van
litteraire theorie groeit De Inventione dialectica, dat hij reeds in Ferrara begon en
later voltooide. Het is een streng, oorspronkelijk systeem van dialectiek, waarin zich
een scherpe critische geest openbaart, een uitvoerige ontleding van alles wat bij
de redeneerkunde te pas komt; hij strijdt tegen alle nuttelooze spitsvondigheden en
schept een werk van groote beteekenis voor de vorming van den toenmaligen
humanist.
In zijn Declamationes aliquot L. Annei Senecae trad hij op als voortreffelijk
commentator, met geschiedkundige, kultuurhistorische, taalkundige, wijsgeerige
notities, woordafleidingen, enz.
De formando Studio (1484) handelt over methode bij de studie in een langen brief
aan Jacobus Barbirianus; het is humanistische paedagogie. Van het leeraarschap
in de practijk had hij een afkeer. Verder schreef Agricola gelegenheidsgedichten,
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godsdienstige gedichten en epigrammen. Zoo is er o.a. een Carmen Heroïcum
gewijd aan den H. Judocus uit dankbaarheid voor de genezing van een ernstige
ziekte te Ferrara. Hij liet drukken zijn Anna Mater, een uitvoerig gedicht op de moeder
van Maria. In de epigrammen, waarvan echter de meeste verloren zijn geraakt,
schijnt zijn grootste dichterlijke kracht gelegen te hebben.
In Italië nog schreef hij zijn Vita Petrarchae (1477 ?), waarin hij Petrarca weet te
waardeeren als den aanvoerder van de humanistische beweging en een schets
geeft van zijn leven. In Stuttgart in de Staatsbibliotheek bevindt zich een handschrift
van de verzamelde werken van Agricola.
Na zich in Italië gevormd te hebben keerde hij terug naar zijn vaderland. Onderweg
bleef hij eenigen tijd bij den bisschop van Augsburg, Johannes graaf van Werdenberg
te Dillingen. De bisschop had Agricola door diens vriend Dietrich von Plessingen
leeren kennen. Onder hun beider aansporing werkte hij voort aan zijn De Inventione
dialectica, waarvan hij de opdracht aan Dietrich dateert op 15 Aug. 1479. Als
beleefdheid voor zijn gastheer droeg hij dezen op een vertaling van Lucianus over
het niet lichtvaardig gelooven van kwaadsprekerij.
Van Dillingen nam hij zijn weg over Spiers, waar hij zijn vriend uit zijn italiaanschen
studietijd Johannes von Dalberg bezocht, begin September. Over Keulen kwam hij
in het voorjaar van 1480 in zijn geboortestreek en werd in deze landen met latijnsche
huldezangen begroet, o.a. door den munsterschen humanist Frederik Moorman.
Met tal van geleerden, in het bijzonder met Hegius, houdt hij briefwisseling en blijft
zoo de propagandist van het humanisme in ons land en over de grenzen.
Na een verblijf in het klooster waar zijn vader abt was, werd hij secretaris en
pensionaris (syndicus) van Groningen, onder welke taak zich de humanist spoedig
gedrukt voelt, ‘alsof hij arm en behoeftig in de lybische woestijn zwierf’. Hij kreeg er
de leiding van een lang proces waarin de stad al jaren gewikkeld was en dat eerst
na zijn dood tot een einde kwam. Voor dit proces moest hij reizen, ook naar het
humanistische hof van keizer Maximiliaan. Zoo heeft hij ook in andere
aangelegenheden in verschillende plaatsen de belangen van Groningen
vertegenwoordigd. Overal doorsnuffelde hij de bibliotheken en hij vergat daarbij de
humanistische propaganda niet. In het Noorden vond hij steun bij Wessel Gansfort,
die daar ook teruggekeerd was. In de abdij van Aduard ontmoetten verschillende
humanistische geleerden elkaar.
Maximiliaan wilde Agricola aan zijn hof verbinden als leeraar voor zijn kinderen,
doch zijn begeerte naar rust en onafhankelijkheid deed hem dit afslaan. Ook was
er sprake van, dat hij hoofd van een latijnsche school in Antwerpen zou worden;
zijn vrienden gaven zich hiervoor moeite. Ook zijn oude studiemakker Joh. von
Dalberg, toen bisschop van Worms en kanselier van de universiteit van Heidelberg,
noodigde hem aan zijn hof. In Oct. 1482 kwam hij te Heidelberg. De meest mogelijke
vrijheid werd hem daar beloofd en financieele onafhankelijkheid. Na drie weken
ging hij naar huis terug met de belofte om zich, na regeling van zijn zaken in
Groningen, voorgoed in Heidelberg te komen vestigen. Onderweg wijst hij het plan
van Antwerpen af. Eerst in April 1484 aanvaardde hij den tocht naar Heidelberg,
aarzelend, doch de overtuiging, dat hij alleen daar een hem waardig wetenschappelijk
milieu zou vinden, gat den doorslag.
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2 Mei 1484 kwam hij te Heidelberg aan, waar hij door den bisschop goed ontvangen
werd, doch hij kon zich aanvankelijk moeilijk aanpassen. Hij hield een oratie voor
de priestersynode te Worms Exhortatio ad Clerum Wormatiensem, die over de
waardigheid van het priesterschap handelde. Hij vertaalde den Mycillus van Lucianus
in het Latijn, een dialoog over het schijngeluk der hoogere standen, Luciani Sophistae
Graece Gallus. Hij begon te Heidelberg met zijn studie van het Hebreeuwsch,
waartoe de bisschop een geleerden Jood, die tot het Christendom overgegaan was,
tot zijn beschikking stelde. Zijn doel hierbij was Bijbelstudie, waaraan hij zijn oudere
jaren wilde wijden. Hij heeft zelfs gedacht aan een eigen vertaling van het Oude
Testament, trouw den tekst volgend, maar in sierlijker Latijn dan de Vulgaat. Hij
stond von Dalberg bij in zijn wetenschappelijke studie en deze door hem gedeeltelijk
gevormde geleerde werd later het hoofd van de Sodalitas litteraria Rhenana, waarin
het westduitsche humanisme zich ontplooide. Hij hield aan de universiteit
voorlezingen over Plinius. Vakmannen raadpleegden hem over het verstaan van
Aristoteles; hij was op velerlei gebied de wetenschappelijke raadsman voor velen.
In de vele academische disputen ontwarde hij de ingewikkeldste vraagstukken. Met
Kerstmis 1484 sprak hij een rede uit: De nativitate sive immensa natalis diei Jesu
Christu laetitia. Hij stond in briefwisseling met den straatsburger boekhandelaar
Adolf Rusch, die voortdurend boeken en handschriften voor hem koopt, met de
straatsburger humanisten Thomas Wolff en Petrus Schott en vooral met Reuchlin
en Hegius.
Ook met historische studiën hield hij zich bezig; hij schreef een epitome over het
rijk der Syriërs en Perzen, over de burgertwisten der grieksche staten, over Philippus
en Alexander, over de gewichtigste gebeurtenissen van het germaansche rijk. Hij
verbond hieraan leering voor de toestanden van zijn eigen tijd en zoo kreeg hij ook
politieken invloed in 's bisschops raad. Dit werk is waarschijnlijk niet gedrukt en ook
in handschrift is het niet teruggevonden. In Mei 1485 vergezelde hij den bisschop
naar Rome naar het pauselijk hof van Innocentius III. Zijn Ferrara vond hij verwoest
door de oorlogen die de Paus en Venetië er tegen gevoerd hadden. Nog einde Mei
kwam hij in Rome. Von Dalberg hield voor den Paus een oratie door Agricola
vervaardigd en die in Rome opgang maakte door het sierlijke Latijn. Zijn oude vriend
Johan van Plessingen in dienst van den kardinaal Giuliano della Rovere, den lateren
Julius II, is vermoedelijk zijn wegwijzer geweest die hem Rome victrix gentium leerde
kennen, zijn lang gekoesterd ideaal.
Na het beloofde land gezien te hebben trok hij tegen zijn zin terug met zijn vriend,
den bisschop. In Trente moest hij wegens een aanval van de febris quartana
achterblijven. In Sept. 1485 zette hij de reis voort. Eenmaal in Heidelberg stortte hij
weer in en hij is 27 Oct. 1485 aldaar overleden. Op zijn sterfbed schonk hij den
bisschop nog een Cicero-hs. Ook zijn vrienden Dietrich von Plessingen en de
medicus Adolphus Occo waren bij zijn sterfbed aanwezig. Hij werd in de pij der
Derde orde van Franciscus, in de kerk aan Franciscus gewijd, ter aarde besteld.
Joh. Reuchlin hield de lijkrede. Von Dalberg stichtte een gedenkteeken op zijn graf.
Zijn door onbekenden geschilderde portretten in het Museum te Groningen, het
Museum te Leeuwarden en het Klaarkampster weeshuis te Franeker (zie voor
o

bijzonderheden M o e s , Icon. batava n 84); gegraveerde portretten door J.Th. de
Brij, Ph. Galle (in M i r a e u s , Icones),
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J.J. Haid, G. Konsé, A. van der Laan, S. à Lamsweerde, N. de Larmessin en een
onbekende; ook bij S c h o t a n u s , Gesch. van Friesland, p. 378 en bij F o p p e n s ,
Bibliotheca Belg. II, p. 1079; houtsnede in P. J o v i u s , Vitae, p. 61.
Zie: F r . v o n B e z o l d , Rudolf Agricola, Ein Vertreter der italienischen
Renaissance (München 1884); G e o r g I h m , Der Humanist Rudolf Agricola, sein
Leben und seine Schriften (Paderborn 1893); P.S. A l l e n , The Letters of Rudolph
Agricola (Engl. Historical Review) (April 1906), p. 302 vlg.; H.E.J.M. v a n d e r
V e l d e n , Rudolphus Agricola (Leiden 1911). De verzamelde werken werden in 2
deelen uitgegeven door A l a r d u s v a n A m s t e r d a m in 1539 te Keulen. De titel
van het eerste deel is Rodolphi Agricolae Phrysii De Inventione dialectica libri omnes
etc., en van het tweede deel: Rodolphi Agricolae Phrysii Lucubrationes aliquot lectu
dignissimae etc.
Prinsen

[Ainsworth, Henry of Henricus]
AINSWORTH (Henry of Henricus), geb. te Swanton (bij Norwich) 1570, overl. te
Amsterdam 1622, Hebraïcus en voorganger der Brownisten. Als zijn ouders worden
opgegeven L a w r e n c e A i n s w o r t h en D o r o t h y G r i m s h a w . Zijn vader
zou onderwijs gegeven hebben aan de ‘grammar school’ te Blackburn, waar Henry
zijn eerste opvoeding zou gekregen hebben. Op zijn 13e jaar was hij wees. Dat hij
in Cambridge gestudeerd zou hebben, ıs niet juist, immers men vindt zijn naam niet
onder de aldaar ingeschreven studenten vermeld. Niet bekend is, waar hij zijn later
bekende grondige kennis van het Hebreeuwsch heeft opgedaan. Op volwassen
leeftijd sloot hij zich aan bij de Brownisten, die toenmaals in Engeland aan harde
vervolging bloot stonden. Na een kort verblijf in Ierland, begaf hij zich naar
Amsterdam (1593), waar zich een aantal Brownisten hadden gevestigd. Ainsworth
had reeds van Engeland uit het verblijf dezer lieden te Amsterdam met de stedelijke
autoriteiten geregeld. Aldaar leidden deze Brownisten, die onze taal niet machtig
waren, een zeer schamel bestaan. Zoo werd Ainsworth zelf knecht bij een
boekverkooper op een salaris van negen stuivers in de week. Hij stelde zich aan
het hoofd van de gemeente als ‘teacher’ (leeraar) en vervaardigde om de
verbrokkeling zijner gemeente tegen te gaan een geloofsbelijdenis, die anoniem
gedrukt werd onder den titel A true confession of the faith and humble
acknowledgement of the alegeance which her Majestie's subjects, falsely called
Brownists, do hould etc. (Amsterdam ? 1596). In 1597 voegde zich ook Francis
Johnson (zie art. in dit dl.) bij de gemeente te Amsterdam, waar deze tot ‘pastor’ of
‘teaching elder’ werd benoemd. De geloofsbelijdenis werd nu herdrukt onder den
titel The confession of faith of certain English people etc. (1598) en in het Lat. vertaald
als Confessio fidei Anglorum quorundam in Belgia exulantium etc. (1598); in den
eng. herdruk van 1602 worden als auteurs Johnson en Ainsworth genoemd. De
gemeente der Brownisten te Amsterdam onder beide voorgangers telde ongeveer
300 leden. Zij had met veel tegenstand te kampen, zoowel van de zijde van den
magistraat als van die der gereformeerde predikanten. De persoon van Ainsworth
gaf aan de gemeente evenwel een zekere autoriteit, immers diens uitgebreide kennis
van het Hebreeuwsch werd algemeen erkend. Zoo gaf men te Leiden toe, dat geen
hoogleeraar aldaar zoo ervaren was in deze taal als Ainsworth; wellicht - zeide men
- overtrof zelfs niemand in Europa hem in kennis. De maatschappelijke positie van
Ainsworth veranderde hierdoor mede; ook de boekverkooper, bij wien hij nog een
tijdlang in
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dienst bleef, trad hem in financieel opzicht tegemoet. In 1607 huwde hij in zijn
woonplaats (onder-tr. 29 Mrt.) op 36-jarigen leeftijd met M a r g e r y H a l i e , van
Ipswich afkomstig, weduwe van R i c h a r d A p p e l b e y . Hij woonde toenmaals
op den Singel bij de Heipoort. Zijn geboorteplaats Swanton wordt in de
huwelijksinteekenacte uitdrukkelijk vermeld.
Intusschen bleven de Brownisten onderling niet eendrachtig, hoewel Ainsworth,
die een bescheiden en vredelievend man was, alle pogingen in het werk stelde om
scheuringen te verhinderen. Eerst scheidde een nevengemeente onder John Smyth
zich geheel van de Brownisten af; daarna kreeg Ainsworth met Johnson twist over
de kerkelijke tucht, waarvan het gevolg was dat de gemeente sinds 16 Dec. 1610
uiteenviel in Johnsonnianen of Franciseanen en Ainsworthianen. De partij van
Johnson week uit naar Emden, doch keerde na eenigen tijd wederom naar
Amsterdam terug. Johnson zelf overleed aldaar in 1618. Daarna was Ainsworth
wederom de eenige predikant bij de gemeente. Na een bezoek aan Ierland, stierf
hij te Amsterdam aan een langdurig nierlijden (N i c . T u l p , Observationes medicae
II, cap. 43). Omtrent zijn dood ging later het gerucht, dat hij vergiftigd zou zijn door
de Joden, omdat dezen een door hem voorgesteld godsdienstdispuut niet wenschten.
Dit verhaal is wellicht ontstaan, omdat Ainsworth in verband met zijn groote kennis
van het Hebreeuwsch met joodsche rabbijnen omgang had.
Ainsworth heeft vele theologische strijdschriften en exegetische werken
geschreven. Na de reeds vermelde geloofsbelijdenis verscheen van hem in
samenwerking met Fr. Johnson Apology or defence of such Christians as are
commonly but unjustly called Brownists (Amsterdam 1604); een hollandsche vert.
hiervan verscheen 1612 en 1670. Hierop geraakte hij in een theologischen twist
met Hugh Broughton (zie art. in dit dl.), hetgeen hem in de pen gaf Certayne
questions concerning (1) silk or wool in the High Priest's Ephod etc. handled between
H. Broughton and Henry Ainsworth (London 1605). Hiertegen schreef Broughton
An admonition of Mr. Francis Blackwell, door Ainsworth beantwoord met An answer
to the articles of unlearnedness objected to me by Mr. Broughton. Ainsworth voerde
dezen strijd met gematigdheid, terwijl Broughton zijn tegenstander met
smaadredenen overlaadde en o.a. beweerde dat Ainsworth geen woord
Hebreeuwsch kende!
Verder verscheen nog van Ainsworth's hand: Answer to Mr. Stone's sermon
(1605); The Communion of Saincts (Amsterdam 1607, herdr. 1615, 1618, 1628,
Amsterdam 1640, Nova Belgia 1640, 1789, Aberdeen 1844); An arrow against
idolatrie (Amsterdam 1611, herdr. 1617, 1624, z.p. 1640, Nova Belgia 1640);
Counter-poyson: Considerations touching the points in difference between the Godly
ministers of the Church of England and the seduced Brethren of the Separation
(Amsterdam? 1608, herdr. 1612, 1642); An epistle sent unto two daughters of
Warwick etc. With a refutation of the errors therein (Amsterdam 1608); A defence
of the holy scriptures etc. (Amsterdam 1609); The book of Psalmes, English both
in prose and metre (Amsterdam 1612, herdr. 1617, 1626, 1639, 1644); An
animadversion to Mr. Rich. Clyfton's advertisement etc. (Amsterdam 1613); The
trying out of the truth begun and prosequuted in certain letters and passages between
John Aynsworth and Henry Aynsworth etc. (1615); A reply of a pretended Christian
Plea for the Anti-Christ Church of Rome, published by Francis Johnson A.D. 1617
(z.p. 1620). Dit laat-
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ste strijdschrift was tegen den toenmaals reeds ovcrleden Fr. Johnson gericht.
Voor dien tijd van groot belang waren Ainsworth' commentaren op den Bijbel. De
waarde er van werd dan ook algemeen erkend. Tot zelfs in 1846 werden zij in
Engeland herdrukt en zij schijnen ook thans nog geraadpleegd te worden. Bij zijn
verklaringen citeert Ainsworth geregeld joodsche commentatoren, als Jeruzalemische
Thargum, Breshit Rabbah, Jarchi (Raschi) en Chikoeni. In het bijzonder maakt hij
tot toelichting der in den Pentateuch voorkomende wetten gebruik van Maimonides'
codex, waaruit hij geheele paragrafen overneemt. Er verscheen van Ainsworth:
Annotations upon the first book of Moses called Genesis (Amsterdam 1616, herdr.
1621); Annotations upon the second book of Moses called Exodus (Amsterdam
1617, herdr. London 1622); Annotations upon the third book of Moses called Leviticus
(Amsterdam 1618, herdr. 1626); Annotations upon the fourth book of Moses called
Numbers (Amsterdam, 1619); Annotations upon the fifth book of Moses called
Deuteronomie (z.p. 1619). Deze commentaren werden verzameld uitgegeven onder
den titel Annotations upon the five books of Moses (London 1619, herdr. 1621, 1626,
1627, 1639), later vermeerderd als Annotations upon the five books of Moses, the
Psalms and the Song of Songs (London 1627, herdr. 1639). Laatstgenoemde
commentaar werd in het Nedcrlandsch vertaald onder den titel Aanteekeningen
over de vijf boeken Mosis, Psalmen en Hooge lied door Henricus Ainsworth ende
nu uit 't Engelsch vert. door Sibrandus Vomelius (Leeuwarden 1690); een duitsche
vertaling volgde in 1692.
Ainsworth liet bij zijn dood een groot aantal manuscripten na, veelal commentaren
op bijbelboeken; door een twist tusschen zijn zoon en zijn opvolger John Canne
(zie art. in dit dl.) werden deze manuscripten echter nimmer gedrukt.
Na zijn dood verscheen nog: A censure upon a dialogue of the Anabaptists intituled
a description of what God hath predestined concerning man (1623); Solomon's song
of songs in English metre (1623, herdr. 1626); A seasonable discourse etc. (1623,
herdr. 1642, 1643, 1645, 1651); Certain notes of Mr. Henry Aynsworth, his last
sermon. Taken by pen in the publique delivery by one of his flock a little before his
death, anno 1622 (1630); Advertisement touching some objections against the
sincerity of the Hebrew text and the allegations of the Rabbins in his annotations
(1639); The old orthodox foundation of religion (London 1641, herdr. 1653) enz.
Zijn vertalingen in verzen zijn zonder eenige dichterlijke waarde; men moet zelfs
erkennen, dat zijn gedichten bijzonder slecht zijn.
Zie: D e x t e r , Congregationalism of the last three hundred years (1880); Dictionary
of National Biography I (1885), 191, e.v. en de aldaar aangehaalde bronnen; 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), 220 e.v.; P o l l a r d a n d R e d g r a v e , A short-titled catalogue of
books printed in England etc. (1926), 82-83; L. H i r s c h e l , Een godsdienstdispuut
te Amsterdam in het begin der 17e eeuw in De Vrijdagavond VI (1929), 178 e.v.,
197 e.v.
Wijnman

[Aldendorp, Goris van]
ALDENDORP (Goris v a n ) Hendriksz., doopsgezind predikant te Utrecht, die zich
met A. van Heuven (dl. VII, kol. 586) e.a. aansloot bij de partij van Galenus
Abrahamsz (dl. V, kol. 215). De stedelijke overheid verbood hun het prediken 12
Aug.
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1661. Cornelis Gentman (zie dl. IV, kol. 641) mengde zich in dezen strijd.
Zie: Doopsgezinde Bijdragen (1916), 145-195, in een artikel van W.J. K ü h l e r ,
De strijd om de belijdenis in de ver. Vlaamsche, Friesche en Hoogd. gemeente te
Utrecht; d e z ., Het Socianisme in Nederl. (Leid. 1912), 168; Catal. van de bibliotheek
der Ver. Dpsg. gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 119-121; Mennonitisches Lexikon
I (Frankf. a/M. 1913), 20; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Prot.
Godgel. in Ned. III, 166-171.
Knipscheer

[Alemans, Abraham]
ALEMANS (Abraham), zoon van J o o s t M i j n d e r t s e , een zeeuwschen boer
van Ouddorp bij Goedereede, doch die papieren bezat, waarmede hij bewijzen kon,
dat hij afstamde van Jan Aelman, ridder, natuurlijken zoon van Willem III, graaf van
Holland, Zeeland en Henegouwen.
Dit kwam onder de aandacht van Hendrik van Wijn, pensionaris van Brielle, die
het aan prins Willem V mededeelde. Deze trok zich de zaak aan, liet de twee zonen
van Joost Mijndertse naar den Haag komen en plaatste hen bij de Hollandsche
Garde, waar zij officier werden. Zij werden als edelen erkend op 28 Aug. 1814.
Abraham werd luitenant-kolonel, ging met den Prins naar Engeland en stierf
ongehuwd 28 Mei 1835 in zijn geboorteplaats Ouddorp.
van Beurden

[Alma, Dirk]
ALMA (Dirk), geb. te Amsterdam in 1844, bezocht het gymnasium te Nijmegen,
werd na toelatingsexamen op 4 Juli 1863, aan de utrechtsche hoogeschool als jur.
student ingeschreven op 13 Sept. 1863 en daarna bevorderd tot meester in de
rechten. Hij associeerde zich met de kassiersfirma ten Cate-Fennema te Sneek,
waar hij in 1885 tot burgemeester werd benoemd, in welk ambt hij werkzaam bleef
tot zijn dood 29 Nov. 1906. Hij was o.m. lid van het hoofdbestuur der Doopsgezinde
Sociëteit.
Wumkes

[Alma, Hermanus]
ALMA (Hermanus), geb. 10 Mei 1839 te Menaldum, overl. te Leeuwarden 3 Oct.
1915, zoon van H e n d r i k W i l l e m A l m a , die in 1867-77 notaris was te Berlikum
en een kleinzoon van T j e e r d A l m a , van 1835-69 notaris te Menaldum. Hij werd
11 Febr. 1876 benoemd tot notaris te Ferwerd, bleef daar tot 1891 en werd toen
overgeplaatst naar Berlikum, waar hij bleef tot 1910. Toen hij bij zijn grootvader op
het kantoor was, richtte hij te Menaldum het tooneelgezelschap ‘Nut en Genoegen’
op. Hij is de anonyme schrijver van drie tooneelstukken: Trije jierren letter of Levi
Smoel, de lotterijjoad (Frentsjer, 1863, 2e pr. 1882); Rabberij beskamme en
woldwaen beleane (Frentsjer, 1865, 1e en 2e pr.); Frijheid, likheid en broerskip
(Leauwert 1866). Hij bezorgde met S.v.d. B u r g het Gedenkboek uitgegeven ter
gelegenheid van het 70-jarig bestaan der Vereeniging van notarissen in het
Arrondissement Leeuwarden op 9 Jan. 1915, z. pl. en j. (1914).
Zie mijn opstel: Menamer Toaniellibben in Sljucht en Rjucht (1927), 774.
Wumkes
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[Alma, Nikolaas]
ALMA (Nikolaas), predikant te Rauwerd 1676-83, te Oosterlittens 1683-1701, en
te Bolsward van 1701-27, waar hij in laatstgenoemd jaar overleed. Men vindt van
hem verzen in T h . E l g e r s m a , Cygnea Cantio, dl. 1 (Leeuwarden 1679) en in
N i c . S c h i e r e , Doctrina Testamentorum et Foederum divinorum omnium
(Leeuwarden 1718).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
blz. 270, 286, 345.
Wumkes
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[Almonde, Daniël van]
ALMONDE (Daniël v a n ) schreef De zaligheid des zondaars (Amst. 1772), en gaf
een nederl. vertaling naar het Hoogduitsch van F. B a c o n , Der Charakter und die
besonderen Eigenschaften eines gläubigen Christen. Van zijn leven is niets bekend.
Zie: Mennonitisches Lexikon I (Frankt. a/M. 1913), 36; Catal. v.d. bibliotheek der
Ver. Dpsg. gem. te Amst. (Amst. 1919), 233.
Knipscheer

[Altena, Mr. Hector Livius van]
ALTENA (Mr. Hector Livius v a n ), geb. te Blessum, gemeente Menaldumadeel,
gedoopt 19 Mei 1741, overl. te Leeuwarden 11 Apr. 1806; hij was de zoon van
Henricus Wiardus van Altena, die volgt, en J o h a n n a H i l d e g o n d v a n
G l i n s t r a . Hij studeerde te Groningen, waar hij 21 Sept. 1758 werd ingeschreven
en in 1764 in de rechten promoveerde.
Hij zette zich als advocaat te Tietjerk (gemeente Tietjerksteradeel) neder en werd
in 1782 lid der Staten van Friesland. Hij was een der medestanders van C.L. van
Beyma (dl. VIII, kol. 94) en was een der hoofden van het verzet tegen de
orangistische meerderheid, eindigend in de verovering van Franeker op 3 Sept.
1787.
Hij werd 16 Oct. 1787 evenals de andere leden van de Franeker vergadering
buiten de zoogenaamde amnestie gesloten. Hij vluchtte eerst naar de Oostenrijksche
Nederlanden en daarna naar St. Omer. Hoewel hij zeer bemiddeld was, kwam hij
daar geheel berooid aan, zoodat hem door de fransche regeering een onderstand
van 24 livres per week werd toegekend.
Na den omkeer van 1795 werd hij als een der leden van de provisioneele
volksvertegenwoordiging van Friesland aangewezen. Hoewel dit college op 19 Febr.
het eerst vergaderde, kwam hij eerst 21 Mrt. uit St. Omer terug en nam dien dag
zitting.
Op 23 Juni 1795, toen de keuze voor het definitieve bestuur van Friesland door
de bevolking plaats had, werd hij in Dantumadeel tot een der leden voor die grietenij
gekozen. Op 30 Mrt. 1796 werd hij in het district Leeuwarden, buitengemeenten,
tot lid der Nationale Vergadering gekozen. Hij sloot zich hier bij de radicalen aan en
toen C.L. van Beyma op 17 Juni d.a.v zitting nam, werd hij diens volgeling. Later,
toen van Beyma te zeer een federalistisch standpunt, vooral op het gebied der
financiën, innam, volgde van Altena Vreede.
Op 11 Oct. 1796 las O.G. Gorter, lid voor Oosterwierum, daar v.A. ziek was, een
advies van hem voor in zake de verschillen in Friesland tusschen de verbannene
leden van het bestuur en de radicalen, die het bestuur in handen hadden genomen.
Op 12 d.a.v. werd met 47 tegen 43 stemmen in zijn zin besloten, geen stappen ten
behoeve der verbannenen te doen. Daardoor is die provincie nog tot Juni 1798 aan
de radicalen en hun wanbeheer overgeleverd geweest.
Op 2 Aug. 1797 werd van Altena niet herkozen, maar wel gekozen in het district
Leeuwarden (stad). Deze verkiezing werd wegens daarbij voorgekomen
onregelmatigheden ongeldig verklaard, maar op 11 Oct. d.a.v. werd hij in hetzelfde
district opnieuw gekozen.
Bij den staatsgreep van 22 Jan. 1798 sloot hij zich bij de bewerkers aan. Hij was
van 19 Febr. tot 5 Mrt. en later van 30 Apr. tot 4 Mei 1798 voorzitter van het nu
Constitueerende vergadering genoemde lichaam. Op 4 Mei werd een voorstel voor
nieuwe verkiezingen gedaan, maar daarbij op het voetspoor van Frankrijk in Oct.
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Tegelijk werd de vergadering in een Eerste (= onze Tweede) Kamer in een Tweede
Kamer verdeeld; van Altena werd tot lid der Tweede Kamer gekozen. Hierdoor
eindigde ook zijn presidium dat anders voor 14 dagen gold. Door den staatsgreep
van 12 Juni 1798 eindigde zijn lidmaatschap dezer vergadering. Hij heeft verder
geen openbare betrekking bekleed.
Op 11 Sept. 1801 werd hem voor de nadeelen, door hem in 1787 en volgende
jaren geleden, ƒ 39947.17 schadevergoeding toegekend.
Hij huwde in 1768 A l b e r t i n a P i e r s o n ; de afkondiging van het huwelijk te
Tietjerk had 22 Mei van dat jaar plaats.
Zijn portret is gegraveerd door A. Hulk.
Ramaer

[Altena, Henricus Wiardus van]
ALTENA (Henricus Wiardus v a n ), geb. in 1709, overl. 13 Dec. 1771, was eerst
vaandrig onder het regiment Oranje-Friesland en werd 13 Maart 1739 aangesteld
tot griffier van het Hof van Friesland, voor welke waardigheid hij in 1746 schijnt
bedankt te hebben; toen werd hij volmacht ten landsdage, in 1748 was hij lid van
de Staten en werd in 1751 grietman van Tietjerksteradeel. Hij had bij J o h a n n a
H i l l e g o n d a G l i n s t r a negen kinderen, waaronder zijn zoon Hector Livius, die
voorgaat. Na haar dood hertrouwde hij met A n n a C a t h a r i n a D o y s , weduwe
van Samuel de Lannoy. Zijn wapen bestond in een veld van azuur, met een
dwarsbalk van goud, waarop drie eenden van zilver, boven en onder den balk een
klaverblad van goud.
Aan hem waren verwant Dr. R.H.v. A l t e n a , raad in de vroedschap en secretaris
van Leeuwarden, schrijver van Edelmoedige en volkslievende schriftelijke propositie
(Leeuw. 1786), wiens bibliotheek verkocht is 23 Apr. 1796, en H.L. v a n A l t e n a ,
postmeester van Friesland, schrijver van Consideratiën aan de Commissie van 18
uit de representanten van Friesland ingegeven (Leeuw. 1795).
Zie: mijn Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1930), 343, 395, 405, 414; H.
B a e r d t v a n S m i n i a , Nieuwe Naamlijst van Grietmannen, 135, 136.
Wumkes

[Altes, Jan Philip Korthals]
ALTES (Jan Philip K o r t h a l s ), geb. te Amsterdam 22 Aug. 1827, overl. aldaar 16
Nov. 1904, was de zoon van J o h a n n P h i l i p p A l t e s en A n t o n i a K o r t h a l s .
Opgeleid voor den handel, werd hij door zijn oom E v e r t K o r t h a l s opgenomen
in diens graanfactorzaak. Hij zette dit bedrijf later, nadat hij vergunning verkregen
had om den naam Korthals aan den zijnen te voegen, onder de firma Korthals Altes
voort. Zijn inzicht, energie en arbeidskracht brachten dit bedrijf tot grooten bloei. Hij
maakte studie van de toepassing van technische hulpmiddelen bij het lossen, laden
en reinigen van granen en den opslag daarvan in silo's. In 1872 maakte hij een
studiereis naar Engeland en Frankrijk en richtte daarna op zijn pakhuis Galatz op
Wittenburg een mechanische laad-, los- en reinigingsinrichting op.
Op 24 Apr. 1897 legde hij den eersten steen voor een graansilo, waarin 21.600.000
kilo graan geborgen konden worden. Met deze stichting aan diep vaarwater (het
Noordzeekanaal) en aan de westzijde der stad, in de richting naar de Noordzee,
was zijn denkbeeld verwezenlijkt. Zonder de aanwezigheid van deze inrichting ware
ingeval van oorlog approviandeering der vesting Amsterdam onmogelijk geweest.
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ondoenlijk, deze met van Amsterdam komende of daarheen bestemde goederen
te vullen. De overblijvende ruimte moest worden aangevuld en daarvoor was een
goede verbinding met het achterland, in het bijzonder de duitsche Rijnlanden,
dringend noodig. Daar het Merwedekanaal binnen eenige jaren gereed zou zijn,
richtte Altes met K. Bunge en H. Voûte in 1885 de Amsterdamsche Rijnbeurtvaart
op. Hij nam in 1898 ontslag als directeur dezer maatschappij en werd toen haar
commissaris.
Van 1887 tot zijn overlijden had hij zitting in de Rijnvaartcommissie te Amsterdam.
Op 5 Juni 1888 werd hij tot lid van den raad van Amsterdam gekozen. Hij bleef
dit tot zijn overlijden. Hij maakte als zoodanig van 1890 af deel uit van de commissie
van bijstand in het beheer der gemeente-handelsinrichtingen en van haar
subcommissiën: van 1892 tot zijn overlijden voor de Handelskade en de
handelsinrichtingen langs het oostelijk IJ; van 1894 tot 1901 voor de Hout- en
Petroleumhavens; en van 1899 tot 1901 en in 1904 voor het stedelijk
Handelsentrepôt; eindelijk van 1897 tot zijn overlijden van de commissie van advies
bij den bouw en daarna bij de exploitatie der nieuwe Koopmansbeurs.
Hij was voorstander van de uitbreiding van Amsterdam naar de westzijde en heeft
zeer betreurd dat het plan van Dr. Ir. C. Lely voor een open haven, gaande tot bij
Halfweg, op heftige wijze door Dr. H.F.R. Hubrecht is tegengewerkt.
De drinkwatervoorziening van Amsterdam had zijn belangstelling. Hij heeft zich
tegen een Rijnwaterleiding verzet. Hij wist niet, dat de hoeveelheid in het duin niet
onuitputtelijk is, wil men niet het gevaar van verzouting loopen.
In 1903 maakte hij een reis naar Nederlandsch Indië, vooral om twee zijner zonen
te bezoeken. Hij had zich ook voorgenomen, den zoon van een jeugdvriend, die in
de binnenlanden van Celebes woonde, te bezoeken en hoewel men hem dezen
tocht ontraadde, heeft hij hem volbracht.
Hij had, hoewel klein van gestalte, een krachtig lichaam. Voor de belangen zijner
arbeiders had hij een open oog. Toen zij eens in staking gegaan waren, kwam hij
naar hen toe, zeide: ‘Staat hier niet te luieren maar gaat aan uw werk’. Zij tikten aan
hun pet en deden zooals hij gezegd had.
Toen hij bij een gemeenteraadsverkiezing tot de aftredende leden behoorde en
verscheidene partijen gezamenlijk tegen de liberale partij, van welke hij deel
uitmaakte, kandidaten gesteld hadden, kwam in de vrijzinnig-democratische Groene
Amsterdammer het rijmpje voor: ls hij op de korenbeurs een man van groot gewicht.
Toch weegt hij voor het Prinsenhof te licht. Hoewel hij geen groot redenaar was,
wisten de kiezers, dat zij hun belangen gerust aan hem konden toevertrouwen, en
zij herkozen hem.
Korthals Altes huwde 27 Juni 1855 M a r i a t e r H a a r , overl. 4 Oct. 1895, bij
wie hij 6 zonen en 2 dochters had, en hertrouwde in 1901 haar tweelingzuster
M e t t a t e r H a a r , die hem overleefde.
Ramaer

[Ament, Harmen Thieden]
AMENT (Harmen T h i e d e n ), geb. te Amsterdam 1 Dec. 1768, overl. te Sneek 5
Febr. 1839. Hij was een zoon van M i c h i e l A m e n t en M a r g a r e t h a
E l i s a b e t h T h i e d e n . Eerst bezocht hij een kostschool te Muiden, daarna de
latijnsche school te Zutphen (1781). ln 1783 kwam hij aldaar in de leer bij een
apotheker. Vurig aanhanger der patriotsche beginselen geworden, nam hij te Zutphen
dienst
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bij een compagnie onder commando van F.B. baron van der Capellen, heer van
Rijsselt (zie dl. VIII, kol. 245). Na zich korten tijd in den wapenhandel te hebben
geoefend, keerde hij op verzoek van zijn vader naar Amsterdam terug en kwam
aldaar in dienst van een apotheker, wonende in de Leidschestraat. Te Amsterdam
maakte hij als vrijwilliger de woelingen mede. Met zijn compagnie trok hij in Mei
1787 naar Utrecht, doch na de nederlaag der Patriotten keerde hij naar Amsterdam
terug. In Dec. 1787 engageerde hij zich als vaandrig bij het patriotsch garnizoen te
St. Omer, doch toen ook dit op niets uitliep, verhuurde hij zich als
apothekersbediende te Sneek, in welke stad hij in 1791 zelf een apotheek opzette.
Hij huwde aldaar 23 Sept. 1792 met T y t j e J a n s d r . S t o k e r , die evenwel reeds
het volgend jaar overleed. De omwenteling van 1795 gaf voldoening aan zijn politieke
aspiraties. Reeds in laatstgenoemd jaar werd hij in zijn woonplaats luitenant bij de
gewapende schutterij en lid van het Comité van Waakzaamheid. In 1796 werd hij
plaatsvervangend lid van het gerecht te Sneek en koos men hem als representant
in het provinciaal bestuur van Friesland. Het daaropvolgend jaar werd hij secretaris
van Oostdongeradeel; hij ging echter te Dokkum wonen en huwde te Metslawier
ten tweede male (14 Juli 1799) met S j o u k j e G o n g r i j p . In 1800 werd hij door
het district Dokkum afgevaardigd naar het Vertegenwoordigend Lichaam des
Bataafschen Volks, waar hij tot de radicale elementen behoorde. Tegen de meer
conservatieve staatsregeling van 1801 heeft hij zich dan ook ten sterkste verzet,
zoodat het niet te verwonderen is, dat hij in het nieuwe vertegenwoordigend lichaam,
dat in dat jaar optrad, niet gekozen werd. Hij keerde naar Dokkum terug en werd
het volgend jaar benoemd tot notaris. Daarna vertrok hij naar Ameland, waar hij
tevens secretaris van den drost was. Hier bleef hij tot 1808, was vervolgens van
1812-18 notaris te Dokkum en trok vermoedelijk kort daarop naar Amsterdam.
Althans in 1825 was hij daar commies 1e klasse der in- en uitgaande rechten en
accijnzen, terwijl hij in 1828 ontvanger der directe belastingen te Tzum (Fr.) werd,
welk ambt hij tot 1835 bleef vervullen. Zijn laatste levensjaren bracht hij in Sneek
door, waar hij ook begraven werd.
Hij liet na een hs., dat een verhaal geeft van zijn jeugd en jongelingsjaren en
merkwaardig is, omdat de schrijver als ooggetuige de meest belangrijke
gebeurtenissen en krijgsbedrijven uit de jaren 1786 en 1787 beschrijft. Dit hs. is in
het bezit van een achterkleinzoon van den schrijver, H.J. Ament, arts te Sneek, en
werd door Mr. A. H a g a met een inleiding uitgegeven in de Bijdragen en
Mededeelingen van het Historisch Genootschap XLVIII (1927), 1 e.v.
Wijnman

[Ames, William]
AMES (William), niet te verwarren met Guil. Amesius (zie dl. VI, kol. 36). Hij kwam
met John Stubbs en William Caton als een van de eerste kwakers in ons land. Dezen
kwamen in 1655 voor het eerst uit Engeland hierheen. Wel hadden zij onder de
doopsgezinden invloed, maar de overheid vervolgde hen. Zij waren in Amsterdam,
Rotterdam en Gouda. De gereformeerde synoden van 1657 te Rotterdam en van
1659 te Gouda handelen over hen. Na een verblijf in Duitschland, ook te Danzig,
keerde Ames na 1663 in ons land terug, en begaf zich naar Gelderland, Overijsel
en Friesland, in welke laatste provincie ten jare 1662 een wet tegen ‘socinianen en
kwakers’ was uitgevaardigd. Daarna verliezen wij hem uit het oog. Van hem zijn
bekend: 23 vragen van Willem Ames en eenige
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andere geschriften in de Doopsgezinde bibliotheek te Amsterdam.
Zie: Mennonitisches Lexikon I (Frankf. a.M. 1913), 55 v.; C h r . S e p p , Bibliotheek
van Nederl. kerkgeschiedschrijvers (Leid. 1886), 425; J.C. v a n S l e e , De
Rijnsburger collegianten (Haarl. 1895), 388, 391; Catal. van de bibliotheek der Ver.
Dpsg. gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 118.
Knipscheer

[Amezaga, Margaretha d']
AMEZAGA (Margaretha d'), geb. te Aken 1586, overl. te Venlo 1660, dochter van
A n t o n i u s , chirurg, wonende te Aken, sproot uit een spaansch geslacht, dat te
Leuven, Roermond, Venlo en Aken zijn vertakkingen had; zij trad in het klooster
Trans-Cedron te Venlo, werd gekleed 20 Sept. 1614 en geprofest 28 Sept. 1615;
zij werd 11 Jan. 1615 door voorspraak van O.L.V. van Scherpenheuvel wonderbaar
genezen van een verlamming in haar linkerarm en tevens van een doodelijke ziekte.
Dit blijkt uit een proces verbaal d.d. 7 Maart 1615, opgemaakt door den venloschen
stadssecretaris Conrardus Schenck, en ook uit een latijnsche verklaring van den
italiaanschen medicus Pontius Malioni, medeonderteekend door Antonius van der
Donck. Hierover verscheen: Een seer schoon Mirakel geschiedt tot Venlo in
Gelderlandt (Leuven 1615). Na haar wonderbare genezing, verzorgde zij gedurende
vele jaren, met voorbeeldigen ijver, de zieken.
Zie: M. H u b . H. M i c h e l s , Geschiedenis van de Lorettokapel te Genooi en de
daarmede in verband staande geschiedenis der kloosters Mariëndael te Genooi en
Trans Cedron te Venlo, 21-26, 62-63, 224; J.A.F. K r o n e n b u r g , Maria's
Heerlijkheid in Nederland.
Verzijl

[Amezaga, Matthias d']
AMEZAGA (Matthias d'), overl. te Rolduc bij Kerkrade 26 Juli 1666, zoon van
A n t o n i u s en van A g n e s B e l g e n s . Zijn vader had onder Parma in het leger
van den koning van Spanje gediend; zijn moeder was een dochter van M a t h i a s
B e l g e n s , stadhouder der heerlijkheid Nuth. Door toedoen van zijn broeder
G u l i e l m u s , die kapitein in het spaansch leger was, werd Mathias, die destijds
proost in Limburg was, door den Koning van Spanje 29 Sept. 1664 tot abt van Rolduc
benoemd. Hij wordt ons beschreven als een persoon, goedig en vredelievend van
aard, die echter niet opgewassen was tegen de moeilijkheden, welke de waardigheid
van abt met zich bracht. Gedurende zijn tweejarig bestuur had hij aanhoudend te
strijden met de zoogenaamde ‘Zeloten’ van Kerkrade, die, onder leiding van een
oudorganist der abdij, zich tot doel hadden gesteld, het dorp Kerkrade onafhankelijk
te maken van den abt, hun leenheer, om het als eigen domein te besturen.
Desnietemin vatte onze abt zijn taak ernstig op en trachtte zoo goed mogelijk de
kloostertucht te herstellen, zooals blijkt uit een reglement, bestaande uit dertien
punten of statuten, hetwelk 23 Febr. 1665 aan de kloosterlingen werd voorgelegd
en waarvan het origineel nog in het archief van Rolduc bewaard wordt.
Zie: R. C o r t e n e n A.H.M. R u y t e n , Rolduc in woord en beeld, 130-131.
Verzijl

[Ancken, Hans]
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ANCKEN (Hans), geb. te Spies in 1674, overl. na 1720. Hij was, evenals Samuel
Peter Meihuizen en Barbara Frij, een Doopsgezind vluchteling uit Zwitserland. Een
schip vol vluchtenden kwam in Aug. 1711 te Amsterdam aan. Ancken werd de
stichter van de doopsgezinde gemeente te Groningen. Hij had bij zijn komst hier te
lande een vrouw, een zoon en twee dochters. Weldra was de kleine gemeente
gesplitst in oude en nieuwe Zwitsers.
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Zie: Mennonitisches Lexikon I (Frankf. a.M. 1913), 72; S. B l a u p o t t e n C a t e ,
Gesch. der Doopsgez. in Gron. enz. I (Leeuw. en Gron. 1842), 181-186;
[H u i z i n g a ], Stamboek.... der nakomelingen van Samuel Peter (Meihuizen)....
(Gron. 1890), 42, 58-61.
Knipscheer

[Andriesse, Gauke Cornelis]
ANDRIESSE (Gauke Cornelis), geb. te Grouw 25 Mei 1835, overl. te Huizum 2
Febr. 1897, van beroep bleeker, gehuwd met A n n a W i j g a , warm voorstander
van de friesche taal, blijkens zijn bijdragen in de Iduna, Bijekoer en Fryske Husfrjeon
(1854-64).
Zie: mijn opstel In Huzumer Klaverblêd in Sljucht en Rjucht (1928), 134.
Wumkes

[Andrieszoon, Michiel]
ANDRIESZOON (Michiel), reeds volwassen in 1566, overl. bij Emden 10 April 1593.
Hij was reeds vóór 1566 ‘vicaris’ te Lekkum en Miedum (onder Leeuwarden) en in
1567 hagepreeker in West-Friesland, misschien ook te Deventer. Daarna vluchtte
hij waarschijnlijk naar Emden en verliezen wij hem uit het oog tot het voorjaar van
1572, als hij reeds predikant te Vlissingen is geweest. Korten tijd daarna, vóór 30
Oct. 1573, was hij predikant te 's Gravenhage, maar hij vluchtte op genoemden
datum voor de Spanjaarden. Eenige maanden, nog in 1573, heeft hij de gemeente
te Heenvliet gediend; en nog vóór 15 Juni 1574 was hij alweer te Dirksland. In 1577
is hij daar niet meer; eerst in 1581 vinden wij hem terug, en wel te Zevenhoven;
dáár was hij toen al ‘langen tijdt’. Nog stond hij te Woubrugge omstreeks 1582-83.
Een poging om in Friesland een gemeente te kunnen dienen mislukte in 1585.
Eindelijk stond hij te Westerhuizen ‘een kerkdorp ten Westen van Hinta en tusschen
Groot Middelum gelegen’. Daar stierf hij. Een zwervend leven was alzoo zijn deel,
een gevolg van zijn verzet tegen de zich vestigende en organiseerende
Gereformeerde Kerk, waarbij hij te zeer steunde en vertrouwde op de macht van
wereldlijke beschermheeren. Doch dat is hem voortdurend, in het bijzonder na 1581
als gevolg van de politieke gebeurtenissen, noodlottig geworden. Als zijn beide
ambtgenooten te 's Gravenhage worden genoemd Hieronymus Hortensius (dl. VIII,
kol. 853-855) en Jan Pietersz [Castricum] (dl. I, kol. 588v.). Zijn levensloop is niet
van belang om de beteekenis van zijn persoon. Zijn biograaf, J. S m i t , is zelfs
geneigd hem ‘een zeer twijfelachtige figuur’ te noemen, ook na de breedere
uitwerking van zijn lotgevallen. Hoe dikwijls hij echter voor de kerkelijke
vergaderingen gedaagd en gevonnist is, wij vernemen geen klachten over zijn leer,
weinige over zijn leven. In zijn foutief steunen op uitwendige macht kwam hij - het
is geen verontschuldiging! - echter overeen èn met de Remonstranten, wier
voorlooper ook hij wordt geacht, èn met de dordtsche synode van 1618-19. Hoewel
Michiel Andrieszoon dus geen groote daden liet zien noch eenig geschrift heeft
uitgegeven, blijkt zijn eerst in de laatste jaren ontdekte levensloop bijzonder
belangrijk.
Zie: Ned. Archief voor Kerkgesch. XIX (1926), 220-222, 236, XXIV (1931), 26-67;
men vindt hier de opstellen van J. Smit als naschriften van zijn Den Haag in den
Geuzentijd (uitgave van ‘Die Haghe’, 1922), getiteld: De vestiging van het
Protestantisme in Den Haag en zijn eerste voorgangers en: Michiel Andrieszoon,
de eerste predikant van Den Haag, medestander van Coolhaas in zijn strijd tegen
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kerkorde en confessie; F.S. K n i p s c h e e r , Henricus Leo (Huis ter Heide 1929),
51-55; R u t g e r s , Acta, 144, 151-153, 430; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I,
101, 107, II, 140 v. 194, 208, 211-217, 227, 252, 272, VI, 20 v.; R e i t s -
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m a , Oostergoo (Leeuw. 1888), 50, aant. 1; Werken Marnix-Vereeniging III, II, 170,
188, 195.
Knipscheer

[Anneken]
ANNEKEN, een martelares op 23 Jan. 1539 te Delft verdronken. Zij wordt meestal
aangeduid als A n n e k e n v a n R o t t e r d a m , ook als A n n e k e n J a n s v a n
d e n B r i e l (Doopsgez. bijdragen 1870, 51). Zij is in den Briel op 24-jarigen leeftijd
te gelijk met haar man A r e n t J a n s door zekeren Meynart gedoopt. S. C r a m e r
verhaalt dat haar zoon bekend is als E s a i a s d e L i n t , die burgemeester van
Rotterdam en een vriend van Johan van Oldenbarneveld was. Het Testament en
een Liedeken van Anneken van Rotterdam vindt men in Het Offer des Heeren. De
vraag of zij Davidjorist is geweest wordt door S. Cramer terecht voorzichtig
behandeld. De bibliotheek van de Doopsgezinde gemeente te Amsterdam bezit nog
een origineel ‘vliegend blaadje’: Hier begint dat Testament dat Anneken Esaias
haren sone bestelt heeft...., na ghedrucket na een olde gedruckte copye 1539. Deze
uitgave (z. jaar) is in elk geval van vóór 1560.
Zie: Mennonitisches Lexikon I (Frankf. a.M. 1913), 73; Doopsgezinde Bijdragen
(1870), 51; K. V o s , Menno Simons (Leid. 1914), 56, 65v.; Bibliotheca Reformatoria
Neerlandica II ('s Gravenh. 1904), 17, 22, 26, 29, 70-77; Catalogus van de bibliotheek
der Ver. dpsg. gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 58.
Knipscheer

[Anslo, Gerbrandt]
ANSLO (Gerbrandt), geb. te Amsterdam in 1612, overl. ald. April 1643. Hij was de
oudste zoon van den doopsgezinden leeraar Cornelis Claesz Anslo (dl. I, kol. 153)
en A a l t j e G e r r i t s d r S c h o u t e n . Hij werd bij de Waterlandsche Gemeente
der Doopsgezinden te Amsterdam gedoopt op 17 Dec. 1632 en ondertrouwde aldaar
op 20 Mrt. 1636 met A b i g a e l S c h o u t e n (overl. Apr. 65, dochter van L a u r e n s
C o r n e l i s z S., den rijksten inwoner van Weesp en een neef van Vondel), die na
zijn dood hertrouwde met den doopsgezmden leeraar Dr. Johannes Verlaan (zie
art.). Vondel maakte een gedicht op Anslo's huwelijk: De Bruyloft van Cana, Aen
Garbrant Anslo en Abigel Schouten. Anslo was lakenhandelaar op den Nieuwendijk
te Amsterdam; als zoodanig fungeerde hij eenigen tijd als hoofdman van de
saainering (met de andere hoofdlieden Pieter Noortdijck, Jaques de Win en Gerrit
Kuycken werd hij in 1643 uitgeschilderd door Abraham v. Diepenbeeck).
Gerbrandt Anslo was een ervaren kenner van het Hebreeuwsch, waarin hij
Menasse ben Israël tot leermeester had. In diens De resurrectione mortuorum (Amst.
1636) komt van Anslo een hebreeuwsch echo-gedicht voor, dat van een voor dien
tijd voortreffelijke kennis van het Hebreeuwsch getuigt. Dezelfde Menasse droeg
zijn verhandeling De fragilitate humana (Amsterd. 1642) met een uitvoerig voorwoord
op ‘ad praestantissimum Gerebrandum Anslo’. Uit dit voorwoord blijkt dat Anslo en
Menasse zeer bevriend met elkander waren en herhaaldelijk bij elkaar op bezoek
kwamen. De Bibliotheca Rosenthaliana te Amsterdam is in het bezit van de
praagsche editie van het hebreeuwsche werk Lewoes (1609) met de handteekening
van Anslo. Dit exemplaar behoorde dus vroeger tot diens bibliotheek.
Anslo schijnt ook de arabische taal beoefend te hebben. De Universiteitsbibliotheek
te Utrecht bezit twee arabische handschriften, oorspronkelijk een geschenk van

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

Chr. Ravius van Anslo. Later schonk Anslo deze handschriften aan genoemde
bibliotheek.
De door hem nagelaten bibliotheek bestond
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uit turksche, arabische, perzische en grieksche boeken en handschriften; de
academische senaat van Utrecht adviseerde 28 Nov. 1643 tot aankoop dezer
bibliotheek.
Door Anslo's financieele hulp werd Georgius Gentius (zie art.) in staat gesteld
zich in de oostersche talen te oefenen.
Een dochter van Gerbrandt was A a l t j e of A l i d a , die in 1658 trouwde met den
koopman M i c h i e l B l o c k (1635-70); op dit huwelijk maakte Vondel eveneens
een bruiloftsgedicht. Wellicht was een tweede dochter van Gerbrandt een zekere
A b i g e l G e r b r a n t s , die jong gestorven moet zijn en wier godvruchtige woorden
voor haar sterven in een boekje verzameld werden. Van dit boekje is evenwel tot
nu toe geen exemplaar bekend; het bestaan er van weten wij uit een ander dergelijk
werkje Laetste Uyren van Susanna Bickes (Amsterdam 1664, 20e dr. 1752).
Zie: K n i p p e n b e r g , Reyer Anslo (1913); Catalogus codicum manu scripterum
Bibl. Univ. Rheno-Trajectinae (Trajecti ad Rhenum 1887), no. 1441, 1450; J.M.
H i l l e s u m , Bijdrage tot de bibliografie van Menasseh Ben Israel's geschriften in
Het Boek (1927), 355; A.C. D u k e r , Gisb. Voetius III (1897), 11; W.M.C. J u y n b o l l ,
Zeventiende eeuwsche beoefenaars van het Arabisch in Nederland (1931), 185,
205, 216, 244 (waar hij abusievelijk Nicolaas Anslo Wordt genoemd); Maandschrift
De Ned. Leeuw (1929), 100/101; Vondelkroniek (1930), 170-173 (artikelen van
schrijver dezes); Het Boek (1930), 220, 335.
Wijnman

[Anthonisz, Abraham]
ANTHONISZ (Abraham), of A n t h o n i s s e n , geb. (vermoedelijk te Antwerpen) in
1586, overl. na 1641. Hij vestigde zich te Amsterdam, waar hij het beroep uitoefende
van vischkooper en een overtuigd aanhanger der remonstranten werd. In de dagen
van de ergste verbolgenheid tegen laatstgenoemden plaatste hij het beeld van
Oldenbarneveldt in den kelderboog van zijn woning op den hoek van de
Warmoesgracht (thans Raadhuisstraat) en Heerengracht te Amsterdam en herbergde
hij aldaar Geesteranus. Zijn vriend Wtenboogaert deed hij op zijn kosten door
Rembrandt schilderen. In 1641 was hij met Jacob Aertsz Colom (zie art. in dit dl.)
arbiter in een procedure tusschen den boekverkooper Evert Cloppenburch en Mathias
Havius.
Het vermogen van Abraham Anthonisz werd in 1631 geschat op ƒ 16.000.
Een broeder van Abraham was H a n s A n t h o n i s z . of A n t h o n i s s e n
(afkomstig van Antwerpen en ‘packer’ van beroep), die als weduwnaar van D i g n a
C o r n e l i s d r ., in 1623 te Amsterdam huwde met B a r b a r a J a s p e r s d r .,
weduwe van Gerardt Brandtz. (vgl. dl. VI, kol. 183, waar abusievelijk staat Baile
Jaspersdr.). De bekende remonstrantsche predikant Brandt was een kleinzoon van
Barbara Jaspersdr.
Een gelijknamige zoon van Abraham Anthonissen huwde met L i j s b e t h
J a n s d r ., een dochter van Jan Theunisz. (zie art. in dit dl.).
Zie: J. T i d e m a n , De stichting der Remonstrantsche Broederschap II, 194; B.
T i d e m a n J z n ., Portretten van Joh. Wtenbogaert in Oud-Holland XXI (1903),
127 e.v.; H o f s t e d e d e G r o o t , Urkunden über Rembrandt; 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 II (1914-16), 1228; Jaarboek
Amstelodamum XXV (1928), 77, 123.
Wijnman

[Argenteau, François Joseph Charles Marie graaf de Mercy d']
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ARGENTEAU (François Joseph Charles Marie graaf d e M e r c y d'), geb. te Luik
10 April 1780, overl. te Argenteau (provincie Luik) 25

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

28
Jan. 1869, was de zoon van J o s e p h L o u i s E u g è n e graat d'A r g e n t e a u
d'O c h a i n en M a r i e J o s e p h F r a n ç o i s e A n t o i n e t t e gravin v a n
Limburg Stirum.
Hij erfde in 1794 van zijn oom Florimont Claude de Mercy d'Argenteau diens
bezittingen en zijn vader nam toen den naam Mercy bij den zijnen voor hem aan.
Hij had een militaire opvoeding en werd 1 Febr. 1805 kamerheer van keizer Napoleon
I en het volgend jaar gezant van Frankrijk te München, waar hij bleef tot Napoleons
val, toen hij naar de Zuidelijke Nederlanden, tot welke Luik nu behoorde, terugkeerde.
Op 15 Sept. 1815 benoemde koning Willem I hem tot gouverneur der provincie
Zuid-Brabant.
In 1816 werd hij in de ridderschap der provincie Luik opgenomen en tot kamerheer
des Konings benoemd.
Hij had, hoewel goed clericaal, in zijn betrekking als gouverneur den eed aan den
Koning afgelegd, maar toen de bisschop van Gent de Broglie een beweging op touw
zette om aan de ambtenaren te verbieden, dien eed te doen en hij de gedane eeden
nietig verklaarde, waarna hij 8 November 1817 tot deportatie veroordeeld werd (aan
welk arrest hij zich door de vlucht onttrok), rezen er bij d'Argenteau bedenkingen
over den door hem afgelegden eed op en hij verzocht na eenig beraad ontslag als
gouverneur, dat hem 19 Mrt. 1818 met ingang van 2 Apr. d.a.v. eervol verleend
werd. Hij bleef kamerheer omdat hij als zoodanig geen eed had behoeven te doen,
maar bedankte voor een benoeming tot lid van den Raad van State en ook voor
een hem door den Koning aangeboden lidmaatschap der Eerste Kamer om dezelfde
reden.
Op een feest aan het hof te Brussel op 26 Oct. 1823 vroeg de Koning hem of het
waar was, dat hij zijn kinderen in Frankrijk liet opvoeden. Dit bevestigend, zeide hij,
dat zijn jongste kind binnenkort ook daarheen zou gaan. De Koning zeide hem, dat
hij iets zoo onvaderlandlievends wel zou kunnen en ook gaarne wilde beletten,
waarop d'Argenteau antwoordde, dat hij zich dan zoude scheiden van een land,
waar zoo iets gebeurde. Willem I zeide toen: Daartoe hebt gij het recht en wendde
zich af. Eenige dagen later zond d'Argenteau zijn kamerheer-sleutel aan den Koning
terug.
Op 14 Aug. 1825 is door den Koning werkelijk het verbod om buitenslands te
studeeren uitgevaardigd.
D'Argenteau bleef verder ambteloos.
Hij huwde 6 Nov. 1803 T h e r e s a A n n a H e n r i ë t t e gravin v o n P a a r , geb.
12 Juli 1778, overl. 10 Juli 1854, bij wie hij 3 zonen en 2 dochters had.
Ramaer

[Arnhem, Henric van]
ARNHEM (Henric v a n ), of H e n d r i k G i j s b e r t s z n ., geb. vermoedelijk te
Arnhem, procurator van het klooster Hieronymusdal bij Delft, was in 1483 rector
van het ‘collaciehuys van Sinte Pauwels binnen der Goude’, waarvan hij de
geschiedenis geschreven heeft, die in 1899 is uitgeg. door A.H.L. H e n s e n in de
Bijdr. en meded. v.h. Hist. Gen. XX, 8-46. Het geschriftje heeft eenig belang, omdat
in dit fraterhuis tot 1419 de monniken waren gehuisvest, die in dat jaar het beroemde
klooster Steyn betrokken, alsmede omdat de catalogus van de bescheiden boekerij
er in is opgenomen en ten slotte omdat de schr. in de inleiding over de
waardevermindering van het geld in 1483 handelt.
Zie: Inleiding bij de genoemde uitg. en L.A. K e s p e r , Gymnasium te Gouda,
1897.
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Romein

[Arnold, Mr. Willem]
ARNOLD (Mr. Willem), geb. te Amsterdam 1654, overl. aldaar 2 Febr. 1723. Hij
werd als jur. stud. te Harderwijk ingeschreven 21 Mei 1677 (‘Guil-
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helmius Arnoldi’), nogmaals als jur. cand. 28 Mei 1679 (‘Wilhelmus Arnold’) en
promoveerde aldaar in laatstgenoemd jaar in de rechten. Hij vestigde zich daarna
als advocaat te Amsterdam. Wonende op de Heerengracht aldaar, trouwde hij te 's
Gravenhage in 1680 (ondertr. te Amsterdam 23 Mei) met I d a v a n B o c k h o v e n ,
te 's Gravenhage woonachtig.
Na den dood van den courantier Casparus Commelin (dl. VI, kol. 324), werden
Willem Arnold en J a c o m i j n t j e v a n D u y v e l a n d , weduwe van A a r t D i r k s z
O o s s a a n , door de stedelijke overheid van Amsterdam tot courantiers aangesteld
(5 Juni 1693), nadat op 29 Mei 1693 hun instructie was vastgesteld; hun aanstelling
hield in ‘dat alle de lasten, zo van correspondentiën, papier, drukloon, etc. alsmede
alle de profijten op en van dezelve Couranten en Nouvelles vallende zullen komen
voor hen half en half in 't gemeen: des zal den voorn. Arnold bezorgen de behoorlijke
Nouvelles, dezelve vertaalen, en de uit te geevene Couranten en Nouvelles daarvan
formeeren. Waartegens de voorzeide Weduwe tot haaren laste zal nemen het debit
en distributie derzelve Couranten en Nouvelles, daar en zo zulx zal behooren’. De
courantiers gaven uit de (voorheen ook reeds bestaande) Amsterdamsche
Dingsdaagse, Donderdaagse en Saturdaagse Courant, met het adres: ‘tot Amsterdam
bij Willem Arnold en de Wed. Oossaan, op de hoek van de Beurs-straat aan de
Dam’. In 1703 verandert het adres in: ‘tot Amsterdam bij Willem Arnold en d'Erfg.
van Oossaan. Werdende uytgegeven by Dirk Schouten, op de hoek van de
Beurs-straat, aan den Dam’ (in genoemd jaar was Jacomijntje van Duyveland
hertrouwd met Dirk Schouten, overl. in 1718, waarna het adres op naam van de
Wed. Dirk Schouten werd gesteld). Na den dood van Willem Arnold werd de naam
courantier veranderd in Commissaris van de binnenlandsche en buitenlandsche
tijdingen en als zoodanig door Burgemeesteren van Amsterdam benoemd Mr.
G i l l e s v a n d e n B e m p d e n , raad enz.
Dat het ambt van courantier niet onbelangrijk werd geacht, blijkt uit het besluit
van burgemeesteren van Amsterdam van 11 Juli 1697, dat Willem Arnold in de
Westerkerk zitplaats mocht nemen in de banken ‘daer de Stadsmeesters,
Stadssieketroosters, de Clercquen van de Rekenkamer, de Clercquen van de 8
penning Camer, en diergelijke officianten zijn sittende; en dat hij ook zal mogen
sitten in de Bancken, die minder zijn dan die van de Regenten van de Godshuijsen
en krijgsraed’.
Op 14 Mrt. 1719 verschenen Willem Arnold en Jacomina van Duyveland voor
notaris G. Wetstein te Amsterdam en verklaarden, dat ‘er tusschen henlieden als
compagnons omtrent de courant eenige verschillen en disputen waaren ontstaan’,
doch dat een en ander thans was bijgelegd; de openstaande posten van advertentiën
zouden evenwel zijn ‘ten behoeve van de wed. Schouten’, met uitzondering o.a.
van de afrekening van Mr. A n t h o n y P a u w . Laatstgenoemde was courantier te
's Gravenhage en advocaat aldaar; hij was op 9 Nov. 1708 te Amsterdam gehuwd
met Willem Arnold's dochter W i l h e l m i n a , geb. te Amsterdam 20 Febr. 1684.
A n n a A r n o l d , een tweede dochter van Willem, huwde met H e r c u l e s v a n
H o o r n b e e k , heer van Werkhoven.
Zie: W.P. S a u t i j n K l u i t , De Amsterdamsche Courant in Bijdragen voor
Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, N.R. dl. 5 (1868), 243 e.v.;
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 (1914-16), 9,
128, 175, 225, 313, 389, 651; Jaarboek
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Amstelodamum XXVII (1930), 261; Album Studiosorum van Harderwijk;
Huwelijks-inteekenregisters van de Kerk (Gem. Archief Amsterdam).
Wijnman

[Arriëns, Pieter]
ARRIËNS (Pieter), geb. te Herwijnen 7 Januari 1791, overl. te 's Gravenhage 17
Mei 1860, zoon van Mr. N i c o l a a s , commissaris-expediteur bij het staatsbewind
in 1802, en van C a t h a r i n a G i j s b e r t h a B o e l l a a r d v a n T u y l .
Hij trad in dienst als cadet bij de marine der Bataafsche republiek in 1802, werd
luitenant ter zee in 1808 en als adjudant van den admiraal Ruysch geplaatst te Parijs
in 1813. In hetzelfde jaar eervol uit den franschen dienst ontslagen. Weer in nederl.
dienst, als luitenant ter zee 1e kl., in 1814. Als adjudant van den vice-admiraal van
Capellen woonde hij in 1816 het bombardement van Algiers bij en werd in hetzelfde
jaar bevorderd tot kapitein-luit. ter zee. In 1826 op zijn verzoek eervol ontslagen,
werd hij in 1830 verbonden aan de opvoeding der koninklijke prinsen. In 1831
bevorderd tot kapitein ter zee, vergezelde hij van 1830 tot 1841 prins Hendrik op
verschillende reizen. In 1840 werd hij schout-bij-nacht, en van 1843 op zijn verzoek
gepensionneerd.
Hij is tweemaal gehuwd geweest. Eerst te Amsterdam 17 Juni 1818 met A n n a
G e e r t r u i d a T a c k (1793-1823), dochter van B e n j a m i n en A n n a
L i n c k l a e n . Daarna hertrouwde hij te Velp 27 Aug. 1825 met G e e r t r u i d a
A l b e r t i n a barones v a n E c k v a n O v e r b e e k (1803-1872). Uit het eerste
huwelijk sproot o.a. N i c o l a a s A n n e T h e o d o o r A r r i ë n s , als gouverneur
van Sumatra's Westkut in 1870 overleden.
Een portret van den ‘vice-admiraal Arriëns’ is gelithografeerd door C.W. Mieling
naar N. Pieneman.
Zie: Ned. Patriciaat IV, 4; Wapenheraut VII, 175; Ned. Adelsboek (1924), 410.
Regt

[Artan, Louis Victor]
ARTAN (Louis Victor), of A r t a n d e S a i n t M a r t i n , geb te 's Gravenhage 20
April 1837, overl. te Nieuwpoort (België) 24 Mei 1890. Zijn vader was J o s e p h
E d o u a r d A r t a n , fransch officier in hollandschen krijgsdienst, die op den 25 April
1835 te 's Gravenhage huwde met M a r i a J o a n n a W i l l o u g h b y L a c e r d a
d e L e m o s , douairière van J a c o b B o r e e l , minister-resident in Portugal.
Hij trad evenals zijn verwanten in militairen dienst als vrijwilliger bij de karabiniers,
doch vroeg, toen hij officier zou worden, zijn ontslag om zich geheel aan de
schilderkunst te wijden. Hij ging eerst bij zijn moeder inwonen in het huis dat deze
zich te Spa had doen bouwen, doch toen zij 13 April 1861 aldaar overleed, huwde
hij en bleef er nog twee jaar wonen. In 1863 vestigde hij zich te Etterbeek bij Brussel;
de jaren 1867 en 68 bracht hij door in Bretagne, waar hij voor het eerst in voeling
kwam met de zee; in 1873 en 74 woonde hij te Antwerpen en vertrok in
laatstgenoemd jaar naar Parijs doch kwam in België terug en schilderde
achtereenvolgens te Terneuzen, Breskens, Vlissingen, Blankenberge, Nieuwpoort,
de Panne en Duinkerken. Sedert 1882 was hij hoofdzakelijk te de Panne gevestigd
en overleed acht jaar later te Bad-Nieuwpoort, op het grondgebied van
Oost-Duinkerken. Op het kerkhof aldaar onthulden zijn vereerders 18 Aug. 1895
een fraai grafmonument. Hij schilderde vooral zeestukken en landschappen, waarvan
men voorbeelden vindt in de musea te Antwerpen en Brussel.
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waarvan in 1909 nog een dochter en twee zoons in leven waren. De
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oudste was procuratiehouder bij de Bank van Parijs, de andere officier bij de
belgische infanterie.
Zijn geschilderd zelfportret was in 1905 te Brussel tentoongesteld; gegraveerd
portret door L. Lowenberg.
Zie: T h i e m e -B e c k e r , Allg. Lex. d. bildenden Künstler II (1908), 158; Onze
Kunst Juni 1909; Nederl. Adelsboek (1932), 195.
Regt

[Asjkenazi, Tsewie Hirsch]
ASJKENAZI (Tsewie Hirsch), zoon van J a c o b en kleinzoon van B e n j a m i n
Z e ë b A s j k e n a z i , geb. in Moravië 1658, gest. te Lemberg 2 Mei 1718, bekend
als de vermaardste van de opperrabbijnen der hoogduitsch joodsche gemeente van
Amsterdam en een der geleerdste Joden van zijn tijd. Hij stamt uit een
poolschjoodsche geleerdenfamilie, afkomstig uit Wilna, waaruit zij in het progromjaar
1648 de wijk naar Moravië nam. Hier geboren ontving Asjkenazi eerst van zijn
geleerden grootvader Ephraim Cohen onderricht, vervolgens dat in den Talmoed
van zijn vader. Hij kreeg zijn verdere opleiding op het spaansch-joodsche seminarium
te Saloniki en voltooide zijn rabbinale studiën te Constantinopel. Hij verkreeg een
standplaats als rabbijn te Bosna Serai (Serajewo). Hier had hij te kampen met de
fanatiek mystieke Messiasbeweging van Sabbatai Tsewie, en toen zijn
familieomstandigheden ook treurig werden, kon hij het hier niet houden. Beroofd
van zijn vermogen zwierf hij eenigen tijd in Hongarije en verloor bij het beleg van
Ofen vrouw en kind. Hij trok nu naar Altona, waar hij hertrouwde met de dochter
van den opperrabbijn N e u m a r k van Altona, Hamburg en Wansbek. Hij werd hier
rector van de joodsche leerschool en werd aldus ‘klausrabbiner’ genoemd. Zijn
meest bekenden titel behield hij echter van het spaansch turksche oosten, dien van
‘Chacham’ (wijze, opperrabbijn). Als ‘Chacham Tsewie’ is hij in de joodsche
geschiedenis het meest bekend. Naar Altona stroomden nu joodsche studenten uit
geheel Europa en van alle zijden wendde men zich tot hem ter oplossing van
moeilijke casuistische vraagstukken. Na twintig jaren volgde zijn beroep te
Amsterdam; hij weigerde eerst, want, hoewel hij in Altona slecht gehonoreerd werd,
betaalde ook Amsterdam toen niet schitterend en hij vreesde zijn trotsche
onafhankelijkheid financieel hier niet te kunnen bewaren. Amsterdam bood hem
toen 1000 hollandsche rijksdaalders en enkele emolumenten en op 8 Januari 1719
volgde zijn benoeming tot ‘Opper Rabbiner der Hoogduytsche Joodsche Natie tot
Amsterdam’, zooals toen gebruikelijk was voor den tijd van 3 jaar.
In Amsterdam was strijd tusschen de aristocratische Parnassijns (bestuurders)
en de democratie der Gemeente. De eersten reisden hem tegemoet en verzochten
hem hun partij op te nemen. Dit weigerde hij aanstonds en had aldus bij zijn komst
de aristocratie reeds tegen zich ingenomen. Dadelijk na zijn vestiging te Amsterdam
richtte hij in zijn woning voorloopig een Beth Hamidrasch op, de eerste joodsche
volksuniversiteit van Amsterdam en hij gaf zelfs kleine toelagen aan behoeftige
Talmoedgeleerden. Strijdfiguur als hij was, die van geen toegeven wist, brak aldra
de strijd uit, door zijn beslist stelling nemen tegen de mystieke sekte, die hij reeds
te Bosna Serai bestreden had, die hier door de aanwezigheid van zekeren Hajon
of Hajun (zie dl. VI, kol. 682) opbloeide.
Chacham Tsewie herinnerde zich dezen Hajon zeer wel uit Bosna Serai; en toen
de Parnassim der Portugeesche gemeente hem een onderzoek van een der
geschriften van dezen messiaanschen bedrieger op droegen, dat hij hun had
aangeboden, liet Chacham Tsewie zich zeer ongunstig over hem
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uit en waarschuwde met klem tegen dezen hoogst gevaarlijken gelukzoeker.
Parnassijns onderwierpen zich zonder voorbehoud aan het advies, dat Chacham
Tsewie had uitgebracht en ontzeiden Hajon den toegang tot hun synagoge. Toen
hij er toch verscheen, werd hij onder het uiten van grove beleedigingen verwijderd.
Had Chacham Tsewie's optreden door deze ontmaskering de Gemeente gered
voor de Messiasberoeringen, die reeds zooveel ongeluk hadden gebracht, zijn
collega Aylion (zie dit deel) van de Portugeesche gemeente voelde zich gepasseerd
en hij beklaagde zich bij zijn bestuurder Aron de Pinto. Door de Pinto kwamen
Parnassim tot de overtuiging, dat zij verkeerd hadden gedaan en zij vroegen
Chacham Tsewie daarom zeer beleefd, hun de gewraakte plaatsen in Hajon's werk
op te geven. Er zou dan een commissie worden benoemd van hun gemeenteleden,
waarin ook Aylion zitting zou hebben, en waarin Chacham Tsewie deze plaatsen
kon bespreken. Natuurlijk vereischte een dergelijk onderzoek kundigheden, die niet
ieder der leden van zulk een commissie zou bezitten. Chacham Tsewie wees deze
uitnoodiging kort maar bondig van de hand.
Thans waren de machtige portugeesche Parnassim op hem verbitterd. Zij
benoemden dadelijk een commissie van onderzoek uit eigen kring met hun eigen
opperrabbijn als voorzitter. Chacham Tsewie slingerde hierop in een hebreeuwsch
en spaansch manifest den banvloek op Hajon's werk. ‘Zelfs de asch van het verteerde
papier is voor het gebruik ongeoorloofd, zooals het voorschrift luidt omtrent alle
voorwerpen, die voor afgoderij gebezigd zijn’. Hierdoor kwam het joodsche
Amsterdam in heftige beroering. De Portugeesche gemeente liet haar leden ook op
straffe van den ban gelasten alle exemplaren op haar rabbinaat in te leveren en
onderwijl bracht de commissie van onderzoek rapport uit over het bewuste werk,
waarin zij tot een tegenovergesteld resultaat kwam en het werk wel geschikt voor
publicatie achtte en het zelfs een aanwinst voor de kabalistische literatuur noemde;
Hajon werd daarop feestelijk ter portugeesche synagoge ingehaald.
Omstreeks 1707 had zich in Amsterdam een meester in de joodsche
wetenschappen gevestigd, n.l. zekere M o z e s C h a g e s , die een veelbewogen
leven achter den rug had van enkel zwerftochten haast door het Oosten. Hij gat bij
onderscheidene portugeesch-joodsche families huisonderricht om in zijn onderhoud
te voorzien en behoorde tot de warmste bewonderaars van den grooten Opperrabbijn
der hoogduitsche Joden. Hij liet dan ook niet na Chacham Tsewie te waarschuwen
tegen Hajon, van wiens geestdrijverij hij nieuwe verwoestingen in de joodsche
gelederen vreesde, zooals hij de rampzalige gevolgen in het Oosten had
aanschouwd.
Thans wendden Chacham Tsewie en Mozes Chages zich tot de rabbijnen van
Mantua, Frankfort, Nikolsburg en Venetië om inlichtingen omtrent de door hen aan
Hajon verstrekte approbatiën. Uit de antwoorden bleek, dat deze gefingeerd waren.
In een bundel getiteld Milchamath Haschem (De strijd voor den Eeuwige) werden
zij nu door Chages gepubliceerd. De publicatie hiervan wekte weder groote beroering
te Amsterdam. De Portugeesche gemeente liet weder alle exemplaren opkoopen.
Zij wilde eindelijk vrede en toen Chacham Tsewie nogmaals een werkje hierover
publiceerde, geheeten Eres nagasch (addervenijn), waarin hij dit bedrog nog eens
hekelde, noodigden zij hem wederom tot een bijeenkomst uit
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tot herstel van den vrede. Nadat hij driemaal geweigerd had werd de interventie van
zijn eigen bestuurders ingeroepen. Deze lieten hem herhaaldelijk verzoeken aan
dezen wensch te voldoen, doch hij bleef weigeren. Zoo werden ook de hoogduitsche
Parnassijns verbolgen; zij besloten hem bij het einde van zijn driejarige periode in
1713 te ontslaan, welk ontslag hij echter weigerde te aanvaarden.
Nu begon de openlijke strijd met Parnassijns, die er Burgemeesters en Schepenen
bij haalden en hem openlijk van verzet tegen de heilige Kabbalawetenschap
beschuldigden. Burgemeesters en Schepenen vroegen, om de gedragslijn van
dezen oppersten rabbi te kunnen volgen, het advies van de theologische professoren
der academiën van Amsterdam, Leiden, Utrecht en Harderwijk; en Burgemeesteren
en Schepenen lazen ijverig de rapporten over deze zaak. Nu verscheen van Hajon
een verdedigingsgeschrift met lasterlijke verdachtmakingen, hatelijke beschuldigingen
en beschimpingen en beleedigingen aan het adres van Chacham Tsewie.
Wel had opperrabbijn Vega van Livorno Hajon's geschrift in twee boeken (resp.
1713 en 1714) verpletterend becritiseerd en Chacham Tsewie in het gelijk gesteld,
doch deze had Amsterdam in 1714 reeds verlaten. Op de adviezen der theologische
professoren werd de opperrabbijn gerechtelijk veroordeeld en in het midden van
1713 hem de waarneming van zijn functie verboden. Zelfs moet hem huisarrest zijn
opgelegd. Hierna heeft hij met zijn vriend de Lima Amsterdam 's nachts heimelijk
verlaten, waarna hij zich naar Londen begaf. Van hier vertrok hij naar Lemberg in
Gallicië, waar hij in 1714 tot Opperrabbijn werd benoemd, welk ambt hij tot zijn
overlijden in 1718 waarnam.
Chacham Tsewie was een europeesche vermaardheid onder de Joden, wiens
rabbinale responsa nog autoriteit genieten. In de oneenigheid van de Portugeesche
gemeente te Londen met haar leider Dr. David Nieto omtrent de vereenzelviging
van God met de natuur in 1703 werd zijn beslissing ingeroepen. Het practische
gevolg van zijn optreden te Amsterdam was, dat hoewel hij voor het oogenblik had
verloren, zijn gezag het op den duur toch won. Hij heeft het gezag van het
amsterdamsche opperrabbinaat gegrondvest als niemand voor hem. Veertig jaar
na zijn dood werd zijn schoonzoon in zijn functie beroepen en van toen at bleef dit
ambt een eeuw lang in zijn familie.
Zie: Encyclopaedia Judaica (Berlijn) III, kol. 483-491; J a c . Z w a r t s , Schetsen
uıt de Geschiedenis der Joden in Nederland (Zutphen 1929) (met portret).
Zwarts

[Aubel, Jean Charles van]
AUBEL (Jean Charles v a n ), geb. te Meerssen 4 Febr. 1832, overl. te Brussel 21
Nov. 1904, professor in de genees- en verloskunde en de pharmacie aan de
universiteit te Luik. Nadat hij de lagere school in zijn geboorteplaats had afgeloopen,
studeerde hij aan het stedelijk athenaeum te Maastricht, waar hij zich onder zijn
mede-leerlingen vooral in de wis- en natuurkundige vakken onderscheidde.
Vervolgens ging hij op 18-jarigen leeftijd als student naar de universiteit van Gent,
waar hij de colleges volgde in de wis- en natuurkunde. Deze universiteit verliet hij
echter weldra, om aan die van Luik in de geneeskunde te gaan studeeren, en legde
aldaar na eenige jaren, met groote onderscheiding, zijn candidaats-examen in de
natuurkundige wetenschappen af. In den loop van zijn verdere studie dong hij met
succes naar de plaats van prosector in de anatomie en leider der kraam-
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vrouwenkliniek. Hij ontwikkelde, nog student zijnde, een nieuwe methode voor de
operatie, bekend als de keizersnede, die thans slechts weinig gewijzigd, nog
algemeen wordt toegepast. In 1861 promoveerde hij tot doctor in de heel- en
geneeskunde en de bevallingsleer. Daarna bezocht hij nog eenigen tijd de
universiteiten van Parijs en Berlijn, en vestigde zich vervolgens in 1862 als
geneesheer te Luik, waar hij aan de universiteit verbonden was als preparator voor
de colleges in de operatieve geneeskunde. Hier volgde hij ook nog vier jaren lang
de colleges van professor Peters-Vanst in de pharmaceutische wetenschap, in welk
vak hij in 1866 met den hoogsten lof promoveerde. Na het overlijden van zijn
leermeester, met wiens dochter hij intusschen was gehuwd, volgde hij dezen in
1867 op, maar verwisselde eenigen tijd daarna van leerstoel en werd professor in
de medicijnen, later in de gerechtelijke en therapeutische geneeskunde. Den 30.
Sept. 1898 nam hij zijn emeritaat en vestigde zich als ambteloos burger te Brussel.
Van zijn hand verschenen talrijke en belangrijke werken op wetenschappelijk gebied.
Zie: A. W e h r e n s , Gedenkwaardige Limburgers: Jean Charles van Aubel in De
Nedermaas (Febr. 1926), 82-83 (met portret); Extrait du Bulletin de l'Academie
royale de medicine de Belgique, séance du 26 novembre 1904.
Verzijl

[Aubremé, Alexandre Charles Joseph Ghislain graaf d']
AUBREMÉ (Alexandre Charles Joseph Ghislain graaf d'), geb. te Brussel (gedoopt
17 Juni 1776), overl. te Aken 13 Febr. 1835, was de zoon van C h a r l e s F r a n ç o i s
J o s e p h L a u r e n t d ' A u b r e m é en A n n e M a r i e L é o n a r d . Hij werd in
1792 tweede luitenant bij het regiment belgische infanterie in franschen dienst. Hij
diende achtereenvolgens onder de orders der generaals Dumouriez, Custine,
Houchard en Pichegru. Met laatstgenoemde trok hij in het laatst van 1794 Nederland
binnen en op 1 Juni 1795 ging hij over in dienst der Bataafsche republiek. In het
laatst van 1795 werd hij tot kapitein bevorderd. Hij maakte den veldtocht van
Daendels (dl. I, kol. 665) tot hulp van het fransche leger in Rijnland in 1796 en den
veldtocht in Holland benoorden het IJ tegen de Engelschen en Russen in 1799
mede.
In 1808 werd hij tot majoor bevorderd. Na de inlijving bij Frankrijk ging hij in
franschen dienst over. In 1810 werd hij benoemd tot kolonel bij het 136e regiment
linie-infanterie.
Den tocht naar Rusland heeft hij niet medegemaakt, maar in Oct. 1813 nam hij
aan den slag bij Lützen deel, waar hij tegelijk met maarschalk Ney gewond werd.
Napoleon was zoo tevreden over zijn leiding, dat hij hem 42 ridderkruisen van het
legioen van eer toezond, om naar zijn beste weten in zijn regiment uit te deelen.
In dezelfde maand trok hij over den Rijn terug en in den daarop volgenden winter
vocht hij in de gevechten bij Brienne, Montmirail en Lisy, het laatste op 28 Febr.
1814. In dat gevecht werd hij aan den rechterarm gewond; slechts 5 officieren en
19 soldaten waren van het regiment over.
In Oct. 1814 meldde hij zich aan om in nederlandschen dienst te treden. Hij werd
gaarne door den Souvereinen Vorst aangenomen en als kolonel belast met het
bevel over de vesting Mons en het militaire bestuur over Henegouwen. In April 1815
werd hij bevorderd tot generaal-majoor.
Bij Waterloo (18 Juni 1815) vocht hij in het nederlandsche leger. Hij werd door
den engelschen generaal Hill in diens rapport na den slag zeer om zijn dapperheid
en zijn beleid geprezen.
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Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

35
danig belast met het personeel van het leger. Zijn ambtgenoot was M. Piepers.
Beiden werkten onder den Prins van Oranje (den lateren koning Willem II), die met
de opperdirectie belast was, maar verreweg het meest aan hen overliet. Op 1 Oct.
1818 werd Piepers met ingang van 5 d.a.v. ontslagen en nam d'Aubremé diens
ambt over om het bij het zijne waar te nemen. Op 5 Febr. 1819 werd zijn titel met
ingang van 1 Mrt. d.a.v. commissaris-generaal. Op 15 Juni 1826 werd hij met ingang
van 1 Juli d.a.v. als commissaris-generaal eervol ontslagen en in den adelstand
verheven met den titel graaf. In Nov. d.a.v. werd hij bevorderd tot luitenant-generaal.
Hij huwde A m é l i e C a r o l i n e B a i l l e t D u b o i s .
Ramaer

[Aviano, Marcus van]
AVIANO (Marcus v a n ), geb. te Aviano 1632, gest. te Weenen 13 Aug. 99. Hij was
van adellijke afkomst en trad, 17 jaren oud, in de orde der Capucijnen. In 1665
priester gewijd, trad hij om zijn redenaarstalent vooral op als volksredenaar. Zijn
naam verbreidde zich weldra zóó zeer, dat hij op last van verschillende Pausen
reizen ondernam naar Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk, Zwitserland, België en
Nederland. In 1681 kwam hij naar Roermond, waar hem een feestelijke ontvangst
werd bereid. Van Roermond uit predikte hij op verschillende plaatsen in Limburg.
Er is een brief bewaard gebleven, waarin Jonker Clant over Roermond verhaalt:
‘De grote merckt en alle huyzen en vensters en eenige daeken rontom de merckt
waren so vol menschen, alsof zij geprot stonden, so dat men reeckent, dat in deze
3 dagen, als hij zich opentlijck in 't gebedt en de benedictie gaf yder keer wel veertigt
duisent menschen bij een waren en so haest de benedictie gegeven was, sach men
met grote menigte de lammen en creupelen opstaende en haer crucken wegh
gevende, de blinden siende, stommen spreeckende, crancken genesen’.
Na zijn verblijf in ons land werd pater Marcus naar Rome teruggeroepen, waar
hij als biechtvader van Z.H. den Paus werd aangesteld. Toen in 1683 de Turken
het beleg sloegen om Weenen, werd pater Marcus daarheen geroepen. Aan zijn
moedig optreden, en aan zijn bezielend woord is het voor een groot deel te danken,
dat Weenen werd ontzet en Europa bevrijd van de macht der Turken. Pater Marcus
was de vriend en vertrouweling van keizer Leopold I.
Toen hij 13 Aug. 1699 stierf, werd zijn stoffelijk overschot bijgezet naast de
keizerlijke graven.
Zijn portret is gegraveerd o.a. door C.G.v. Amling, P.P. Bouche, R. Collin, J.
Peters, A. Voet.
Kleijntjens

[Axel, Pieter van]
AXEL (Pieter v a n ), of P i e t e r H e y s e n e , H i j s s e n , kartuizer, overl. te Gent
1509 of 1510. Hij was geprofest monnik van het kartuizerklooster Koningsdal te
Gent, waar hij in 1478 was ingetreden onder den prior Ludovicus Pottier. Hij is de
samensteller van de kroniek van dit klooster, waarvan een hs. wordt bewaard in de
handschriftenverzameling van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, n.l. no. 4056:
Fundatio domus Gandensis. - Nomina monachorum Cartusiae Gandensis secundum
ordinem receptionis. - Appendix quae continet notitiam aliquorum qui necdum
obierunt dum auctor scripsit. - Benefactores domus Gandensis.
Zie: hs. no. 4056, bovenvermeld; Cartae Capituli Generalis ordinis Cartusiensis
(hs. Certosa del Galluzzo, Florence).
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[Aylion, Salomo]
AYLION (Salomo), zoon van J a c o b A y l l o n , A e l i o n of H i l l i o n , geb. te Safed
(Palestina) 19 Apr. 1660, of 1664, gest. te Amsterdam 9 April 1728, waar hij
opperrabbijn der
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portugeesche Joden was. Hij stamt uit een spaansch joodsche familie, die haar
naam aan het plaatsje Ayllon in de spaansche provincie Segovia ontleende, waarvan
zij afkomstig is. Zijn jeugd bracht hij onder de talrijke spaansche Joden te Saloniki
door en verkeerde er in de joodsch mystieke z.g. sabbatiaansche kringen. Hij huwde
hier met een gescheiden vrouw. Als zendbode van de Joden in het Heilige Land
trok hij Europa rond om giften bij de joodsche gemeenten voor hen in te zamelen.
Mysticus van aanleg was hij nog aanhanger van de geheime joodsche wetenschap
der Kabbala. De pseudomessias Sabbatai Tsewie was reeds lang ontmaskerd, doch
zijn aanhang bestond nog en daarbij had Aylion zich aangesloten. Hij brak er echter
openlijk mede alvorens zijn europeesche reis aanving. Na in 1688 over Livorno naar
Amsterdam te zijn gereisd, vertrok hij van hier naar Londen waar hij in 1689 dadelijk
tot opperrabbijn der spaansche en portugeesche Joden werd aangesteld. Zijn gezin
volgde hem nu ook naar Londen. Nogal prikkelbaar van aard kon hij het met de
gemeenteleden hier niet al te best vinden, zoodat hij na 2 jaar gaarne het beroep
bij de portugeesche Joden van Amsterdam aannam. In 1700 werd hij hier aldus
opperrabbijn en rector van de portugeesche academia ‘Ets Haïm’. Zijn ambtstijd te
Amsterdam kenmerkt zich door heftige beroeringen (zie art. T.H. Asjkenazi in dit
deel kol. 31).De mysticus-agitator en bedrieger der 18de-eeuwsche joodsche wereld
Nehemia Hajun (zie dl. VI, kol. 682) kwam toen te Amsterdam met zijn
bovennatuurlijke vertoogen. Aylion had ondertusschen zijn vriendschappelijk verkeer
met de turksche sabbatianen hervat, en zwaaide zelfs grooten lof aan de geschriften
van zekeren Abraham Cardozo toe. Parnassim (Bestuurderen) zijner gemeente
waren het er echter niet mede eens. Een conflict ontstond en Parnassim lieten deze
geschriften openlijk op de Amstelsluis verbranden. Ook met Hajun als wondermensch
hadden zij niet veel op, in tegenstelling met hun opperrabbijn. Zij lieten zijn
geschriften onderzoeken niet echter door hem, doch door zijn collega van de
hoogduitsch-joodsche gemeente Asjkenazi. Deze liet zich er in sterk afkeurenden
zin over uit, daar hij hem en zijn praktijken bovendien nog uit Serajevo kende. Hij
had Aylion gewaarschuwd; doch toen Hajun op 1 Juli 1713 te Amsterdam aankwam,
wist hij Aylion toch te overtuigen. Op advies van den hoogduitschen opperrabbijn,
die zijn werken godslasterlijk oordeelde, weigerden portugeesche Parnassim Hajun
op beleedigende wijze den toegang tot hun synagoge. Aylion beklaagde zich nu bij
Parnassim over zijn achterstelling bij zijn hoogduitschen collega. Deze stelden toen
een commissie samen, waarin zoowel de hoogduitsche als de eigen opperrabbijn
zitting zou hebben en verschillende portugeesche gemeenteleden. Voor deze
mannen zou Asjkenazi de plaatsen uit Hajun's werken signaleeren, die hij
veroordeelde. Deze weigerde zitting te nemen met ondeskundige leden. Zoo ontstond
een uitsluitend portugeesche commissie, die de zaak onderzocht, doch hangende
dit onderzoek slingerde de hoogduitsche opperrabbijn den banvloek over deze
geschriften uit, waarop aanvallen van den kansel wederzijds volgden en heftige
beroering de joodsche gemeente van Amsterdam vervulde. De commissie oordeelde
Hajun's geschriften niet verderfelijk, waarop hij onder psalmgezang door Aylion ter
portugeesche synagoge werd binnengeleid. Hierop maakte Asjkenazi Hajun's
falsificatie van rabbijnenapprobaties bekend. Aylion was hierdoor geblameerd; Hajun
moest Amster-
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dam verlaten ondanks het feit, dat Parnas sim de exemplaren dezer publicatie
hadden laten opkoopen, en toen hij in 1726 Amsterdam weer bezocht ging er een
storm van verontwaardiging tegen hem op en weigerde Aylion zelfs hem te
ontvangen.
Opperrabbijn Aylion heeft in handschrift nagelaten: een kabbalistisch werk, dat
in het Jewish College te Londen berust; een kleine responsen verzameling, thans
in de bibliotheek van het portugeesch israël. seminarium ‘Ets Haïm’; voorts een
spaansche predikatie, gedrukt bij Samuel Teyxeyra Tartas in 5483 (1723), die hij
op dien Sabbath Ega gehouden had; dan een slotwoord in Dr. d e M e z a 's
Schulchan Schelomoh betreffende de Sabbathgrens van het, vroeger door zoo
talrijke Joden bewoonde utrechtsche dorp Maarssen; benevens tallooze approbaties
in werken, tijdens zijn opperrabbinaat verschenen, en eenige responsen in de
responsenverzamelingen van Chacham Sasportas, Chacham Tsewie, Samuel
Aboab en Ezechiël Katzenellenbogen.
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Hij had drie zonen: J a c o b , M o z e s en J o s e p h en één dochter G r a c i a , in
1708 met N e t a n e l b e n J e c h i ë l F o a gehuwd, die de bekende belangrijke
hebreeuwsche drukkerij bezat.
Hij werd op de portugeesche begraafplaats te Ouderkerk a/d. Amstel begraven.
Zijn opvolgers in zijn ambt waren David Israël Athias en Isaäc Abendana de Britto.
Zijn portret bestaat als kopergravure door J. Houbraken, met een hebreeuwsch
gedicht door Aylion's kleinzoon Jechiël Foa. Dit portret stelt ‘de zeer geleerde en
zeer bekwame godgeleerde Salomon Aylion, amsterdamsch opperrabbijn, op
64-jarigen leeftijd’ voor.
Zie: J a c . Z w a r t s in De Geillustreerde Joodsche Post (1921), no. 34; The Jewish
Encyclopaedia II, 359; J.S. d a S i l v a R o s a , Gesch. der Portug. Joden te
Amsterdam (Amst. 1925); D.M. S l u y s , Beelden uit de Hoogduitsch-Joodsche
gemeente te Amsterdam uit het begin der 18de eeuw (Amst. 1925); Encyclopaedia
Judaica (Berlijn) III, kol. 796-800 (met portret).
Zwarts
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B.
[Baale, Joannes]
BAALE (Joannes), geb. te Oudewater 29 Aug. 1799, overleden te Buren 2 Jan.
1885. Na de humaniora doorloopen te hebben in het seminarie te Kuilenburg, begaf
hij zich in 1826 naar Rome en deed aldaar de hoogere studiën aan het College der
Propaganda; 19 Maart 1831 werd hij priester gewijd. In 1833 vertrok hij als
missionaris naar Zweden, waar hij 7 jaren werkzaam was. Na kapelaan te zijn
geweest te Kabauw en te Laren, werd hij in 1841 pastoor te Kortenhoef en in 1845
te Buren.
Kleijntjens

[Baalen, Jacob van]
BAALEN (Jacob v a n ), ged. 21 Mei 1775 te Rotterdam, overl. aldaar 13 Dec. 1853,
werkzaam als boekdrukker, boekverkooper en uitgever 1798-1841.
In 1814 gaf hij den catalogus uit van de boekerij in de St. Laurenskerk onder den
titel: Catalogus librorum quos complectitur Bibl. publ. ad aedem St. Laurentii. Hij
associeerde zich met N i c o l a a s C o r n e l onder de firma Cornel en van Baalen,
werkzaam 1804-06. Later vestigde van Baalen zich als boekverkooper op de
Hoogstraat, welke zaak in 1849 onder beheer kwam van de firma J. van Baalen en
Zonen (namelijk H e n d r i k u s , geb. 24 Jan. 1800, en Simon, die volgt), de uitgevers
van de Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam en jarenlang
de inrichters van de groote boekverkoopingen aldaar.
Zie: L e d e b o e r , Boekdrukkers in Noordnederland, 321 en 325.
Wiersum

[Baalen, Simon van]
BAALEN (Simon v a n ), geb. 7 April 1809 te Rotterdam als zoon van Jacob, die
voorgaat, en A n n a P e t r o n e l l a d e V i s s e r , overl. 31 Maart 1887 te Biebrich
aan den Rijn, tot 1870 boekhandelaar en antiquaar te Rotterdam. Hij was lid van
de firma J. van Baalen en Zonen, welke firma in het voorjaar van 1870 ophield te
bestaan. De zaken werden toen voortgezet door de firma van Hengel en Eeltjes.
Simon van Baalen gaf in 1838 en 1841 uit bij G.J.A. Beyerinck te Amsterdam:
Reistogtje door een gedeelte van Schotland en deszelfs hooglanden. Met platen,
in twee deelen. Als lid van de commissie voor het groote rotterdamsche muziekfeest
in 1854 prijkt zijn
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portret in het Gedenkboek ('s Gravenh. 1855), litho door A.J. Ehnle, naar
daguerrotype van Dr. Wotke, bij P. Blommers te 's Gravenhage.
Zie: Portretcatalogus Rott. Archief no. 60, waar echter een onjuiste geboortedatum
vermeld wordt.
Wiersum

[Baarda, Johannes D.]
BAARDA (Johannes D.), geb. 26 Oct. 1836 in hotel Phoenix te Leeuwarden, waar
zijn grootouders woonden, overl. 23 Juni 1903. Toen zijn grootmoeder Mei 1839
stierf, kwam hij bij zijn oom te Irnsum, die hem bestemde voor het notariaat; hij is
notarisklerk geworden. Eerst woonde hij te Damwoude, daarna te Metslawier. 12
Mei 1878 verhuisde hij van daar naar Veenwouden, waar hij op het kantoor kwam
bij Mr. van Kleffens, en huwde met D i e u w k e W i l l e m s K u i p e r s te
Hantumhuizen. Hij werd een vurig drankbestrijder, die vele opstellen schreef in de
atschaffingsorganen en onder den schuilnaam J o h a n n e s met F r i s o (d.i. J.G.
d e V r i e s te Akkerwoude) een friesch jaarboekje uitgaf voor de afschaffing, getiteld
De Folksfrieun (Boalsert 1862 en Dokkum 1864). Ook schreef hij onder dat
pseudoniem en dat van S i m e n A u k e s in de Fryske Husfreon (1858-66), Bijekoer
(1859-65), Iduna (1861-64) en Swanneblommen (1860-63), beide proza en poëzie.
Verder vindt men werk van hem in het weekblad Kanton Bergum (1881) en in het
Friesch Volksblad (1877-78). Afzonderlijk verschenen nog van zijn hand: In profeet
yn syn eigen lân (Boalsert 1863); Goede voornemens, tooneelstuk (Amsterdam
1878); In lyts forsin, blyspil mei sang, (Joure 1889). Een van zijn verzen is op muziek
gezet en komt voor in het Ny Frysk Lieteboek (Hearenfean 1886).
Zie: J.J. H o r n s t r a in Fryslân (1929), bl. 179.
Wumkes

[Baenen, Leonardus]
BAENEN (Leonardus), geb. omstreeks 1646, overl. te Roermond 25 April 1724,
zoon van A d a m B., tienman van het gewant (1656), werkmeester, peyburgemeester
en onderprovisor van het weeshuis, en van A n n a v a n G a n g h e l t ; hij was
schepen van Roermond 1665-1724, com-
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missaris van de Swamaeckerstraet en de Meurkenspoort (28 Juni 1665), werd 1
Dec. 1667 in plaats van zijn overleden vader onderprovisor van het weeshuis,
1674-77 was hij scholtis of voogd van Viersen, aangesteld door Georg Balthasar
van Mernich, heer van Viersen; 27 Maart 1681 volgde zijn benoeming tot kerkmeester
der St. Christoffelkathedraal; 25 April 1700 was hij een der commiezen, die belast
waren met het inspecteeren der kelders van de wijnhandelaars; 6 Nov. 1713 werd
hij met den schepen Andreas Gerard van Laer biljetmeester. Wegens zijn
voortdurende ziekte werden 7 Oct. 1723 in zijn plaats de raadsverwant Petrns
Ignatius Janssens provisor der huisarmen en de schepen Jacob de Haen privisor
van het weeshuis. Hij was in 1670 gehuwd met E l i s a b e t h v a n W e s s e m (ged.
te Roermond 26 April 1651, overl. aldaar 13 Aug. 1729). Uit dit huwelijk werden zes
kinderen te Roermond geboren, o.a. A d a m F r a n c i s c u s (ged. 19 Jan. 1676,
overl. 28 Feb. 1740), die 29 Maart 1698 tot 2den secretaris der stad werd aangesteld
en ongehuwd bleef; J o a n n e s J o s e p h (ged. 30 Oct. 1678, begr. 14 Jan. 1749),
sedert 26 Juni 1717 raadsheer aan het Hooggerechtshof te Venlo; T h e o d o r u s
I g n a t i u s (ged. 2 Mrt. 1681), studeerde in 1699 te Keulen en woonde toen bij de
paters Jezuïeten; hij kreeg 7 Sept. 1702 het beneficie van St. Michael en 23 Oct.
1719 dat van het altaar van St. Georgius, werd, als familielid in den 5den graad,
kanunnik der stichting Peregrinus Vogels na het overlijden van den deken Judocus
Laurentius van der Vooren, maakte zijn benoeming 10 Juni 1724 aan het kapittel
bekend, maar werd niet aangenomen; wanneer hij overl. is onbekend.
Zie: Limburg's Jaarboek IX, 1-2 (1903), 155, 165, 178, 194, 211, X, 4 (1904), 265,
267, 269, 270, 271, 278, 303, XI, 3 (1905), 245, 259, XX, 2 (1914), 125; A.F. v a n
B e u r d e n , Het Roermondsche regeeringsgeslacht van Wessem; F.W. L o h m a n n ,
Geschichte der Stadt Viersen, 39; J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom
Roermond III, 113; J a n V e r z i j l , Genealogie Baenen (m.s.); Doopregisters van
Roermond (1648-65, 1671-81); Doopregisters van Venlo (1720-30).
Verzijl

[Baerdt, Claes Fransz]
BAERDT (Claes Fransz), of B a a r d t , geb. te Bolsward omstr. 1630, overl. na 1690,
zilversmid. Hij was een zoon van F r a n s R i e n c k s z . B a e r d t , sinds 1628 Mr.
zilversmid te Bolsward en L y u w c k i e n C l a e s d r . A l l i n g h a . In 1640 werd hij
leerling-zilversmid bij zijn vader, in 1654 Mr. goud- en zilversmid (als hoedanig hij
in 1655, 1658 en 1685 een drietal leerlingen aannam). In 1673 komt hij voor als
schrijver van de compagnie cavallerie van den ritmeester Dirck van Duynen. Hij
trouwde te Bolsward 1 Febr. 1654 met S i o u c k H a r c k e d r ., uit welk huwelijk ten
minste twee zoons werden geboren: G e r r i t , die wolkammer werd, en H a r c k e ,
die hetzelfde ambacht uitoefende als zijn vader.
Claes Fransz Baerdt was de meest op den voorgrond tredende meester te
Bolsward. Het werk dat van hem bekend is, is voluit geteekend met zijn
meesterteeken (een halve maan met drie sterren): een kandelaarsvoet van 1649
met gedreven bloemen en insecten en een gedreven tafelschuier, get. C. Baardt
fec. (in het Rijksmuseum te Amsterdam), een ovaal lavabo-blad uit 1664 met
gedreven rand van bloemen en engeltjes (in het Centraal Museum te Utrecht), een
schotel uit 1661 met gedreven rand, een lavabo-blad in de katholieke kerk te
Harlingen enz. Zijn werk was o.a. op de friesche zilvertentoonstelling in 1927 te zien
en wekte algemeene bewondering.
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Zie: C.J. B e g e e r , Inleiding tot de geschiedenis der Ned. edelsmeedkunst, afb.
38, 39; P.C.J.A. B o e l e s in het Bulletin van den Ned. Oudheidk. Bond II (1900-01),
143-45; N a n n e O t t e m a , Geschiedenis van het goud- en het zilversmidsbedrijf
in Friesland in De Vrije Fries XXVIII, 253, 285-60, 308-09; Maandschrift De Ned.
Leeuw, 1930, 35, 149; Catalogus van het goud- en zilverwerk in het Ned. Museum
voor Gesch. en Kunst te Amsterdam (1902), 62.
Wijnman

[Baers, Johannes]
BAERS (Johannes), geb. te Woerden 7 April 1643, overl. te Utrecht 22 Febr. 1705.
Hij was luthersch predikant te Kampen van Mei 1668 tot 29 Maart 1669, daarna te
Utrecht. Hij schreef: Lijkrede op J.A. Hunerfanger (overl. als luthersch predikant te
Utrecht) (Utr. 1671): Lijkrede op P.A. Scheibler (Utr. 1684).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten, enz. der luth. kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 9, 129 v.
Knipscheer

[Bakker, Dr. Lucius Columba Murray]
BAKKER (Dr. Lucius Columba Murray), geb. te Pingjum 7 Jan. 1822, overl. te
Huizum 9 Oct. 1911, zoon van den dorpsschout te Arum en L u c i a C o l u m b a
P u t t i n g . Wegens den vroegtijdigen dood zijns vaders werd hij opgevoed in de
pastorie van Ds. Izaäk Cahais te Witmarsum, waar hij les kreeg van den frieschen
volksdichter en schoolmeester J.K.P. Salverda te Wons. Later kwam hij op de
latijnsche school te Dokkum, en werd 13 Sept. 1842 als med. student aan de
hoogeschool te Groningen ingeschreven, waar hij 20 Apr. 1850 promoveerde op
een proefschrift De ictero sive morbo regio. In dat jaar vestigde hij zich als dokter
te Huizum. Tweemaal werd hem een leerstoel aan de groninger universiteit
aangeboden, waarvoor hij bedankte, ook al om zijn hardhoorigheid. Hij heeft eenigen
tijd meegewerkt aan het Friesch Woordenboek en bleef ongehuwd. Tusschen de
jaren 1877-94 schreef hij in Forjit my net, Swanneblommen en den Fr. Volksalmanak
poëzie, die getuigt van zijn meesterschap in de friesche taal. Hij vertaalde in het
Friesch ook fragmenten uit Goethe's Faust. Meer dan een zijner liederen is op
muziek gezet.
Zie mijn: Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert 1926), 603, 604, 610; Sljucht en
Rjucht, 1911, 490, waarbij zijn portret; Fryslan, 1928, 97.
Wumkes

[Bakker, Joannes de]
BAKKER (Joannes [d e ]), sedert 1673 doopsgezind predikant te Amsterdam van
de vlaamsche gemeente ‘bij den Toren’. Op 27 Dec. 1686 heeft hij het predikambt
‘ten minste voor eenige jaren neergelegd’ (Inventaris v.h. Doopsgez. archief te
Amsterdam II, 106, no. 677). In 1691 ontslagen, begon hij zijn arbeid wederom in
1695. Hij was medicus. Twee geschriften uit het jaar 1691 lichten in over hetgeen
aan zijn ontslag in dat jaar voorafging: Relaas of Verhaal van 't peen is voorgevallen
enz. en H. B[o u m a n ], Korte en klaare aanwijsinge van ae Proceduren enz. Hij
was een bestrijder van den doop door onderdompeling en schreef o.a.: Verscheyde
redenen, waerom het overstorten ... beter voldoet ... als het onderdompelen (1685,
2e dr. 1687); De moordenaer voor de kruyciging bekeert (z.j., herdr. 1707); Kort
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onderwijs van de Christelijke gebeden. Waar achter de Noodzakelykheyd van de
Waterdoop ... (1707); Kort onderwijs om wel te prediken (1712).
Zie: Mennonitisches Lexikon I (Frankf. a.M. 1913), 102; Catalogus van de
bibliotheek der doopsgez. gemeente te Amsterdam (Amst. 1919), 132, 178, 180,
217.
Knipscheer

[Bank, Willem of Guillaume van der]
BANK (Willem of Guillaume v a n d e r ), ged. te Dordrecht 15 Mei 1741, overl.
aldaar 7 Jan. 1808, was de zoon van M a t t h i j s v.d.B. en M a r -
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g a r e t h a J o h a n n a v a n N i e v e l t . Hij werd 11 Sept 1767 ingeschreven als
student in de theologie te Leiden, en werd predikant te Harderwijk, van waar hij in
1785 beroepen werd bij de waalsch-hervormde gemeente (Eglise Wallonne) te
Dordrecht. Geschriften heeft hij niet uitgegeven. Hij was 19 April 1789 te Amsterdam
gehuwd met J o h a n n a M a r i a M u y d e n .
Zie: S c h o t e l , Kerk. Dordr. II, 215.
van Dalen

[Barthélémy, Antoine Joseph]
BARTHÉLÉMY (Antoine Joseph), geb. te Namen 3 Febr. 1764, overl. te Francwaret,
provincie Namen, 10 Nov. 1832, werd na te Leuven gestudeerd te hebben, in 1787
advocaat te Brussel en in 1794 schepen dier stad. Als zoodanig werd hij in hetzelfde
jaar na de overwinning der Franschen bij FIeurus mede verantwoordelijk gesteld
voor de betaling door de stad Brussel en hare voorsteden van een oorlogschatting
van 5 millioen franken. In Juli 1794 werden hij en 51 andere notabelen als gijzelaars
naar Maubeuge in Frankrijk getransporteerd en eerst toen de som betaald was, in
Oct. d.a.v., vrijgelaten. Toen het Comité du salut public kort daarna opnieuw 5
millioen franken aan Brussel en de voorsteden vroeg, was hij de woordvoerder
eener deputatie naar Parijs, om te trachten daarvan vrij te komen. Toen hem gezegd
werd: weet gij wel, dat uw tegenstand uw hoofd kan kosten, zeide hij: daaruit kan
wel bloed maar geen goud vloeien. Het gevolg was, dat deze tweede contributie
niet geheven is.
Bij de organisatie van het bestuur van Brussel in 1795 werd Barthélémy daarin
niet opgenomen, zoodat hij zich bepaalde tot zijn ambt als advocaat. Eerst in 1807
werd hij opnieuw tot lid van den raad dier stad benoemd.
Nadat de vier verbonden mogendheden bij den eersten vrede van Parijs in Mei
1814 de grenzen der Zuidelijke Nederlanden tegen Frankrijk hadden vastgesteld,
wees Barthélémy er in een brochure op, dat de Nederlanden uit de 16e eeuw, die
zij wilden herstellen, geheel andere grenzen hadden dan de er nu aan gegevene,
en dat het doel, een barrière tegen Frankrijk te stichten, niet bereikt werd door een
staat te vormen van 5½ millioen zielen, terwijl Frankrijk er 25 millioen telde. Hij
vergat, dat de bedoeling slechts was, den eersten stoot op te vangen; na eenige
weken konden de groote mogendheden de noodige hulp verleenen.
In een in 1815 verschenen brochure wees hij aan, hoe naar zijn meening het
bewind over het nieuwe koninkrijk ingericht behoorde te zijn. In dezen tijd was hij
met twee anderen redacteur van een tijdschrift l' Observateur Belge. Op 16 Febr.
1816 werd hij door den Koning tot lid der Staten van Zuid-Brabant voor Brussel
benoemd. Hij bleef lid van den kort daarna opnieuw georganiseerden raad dier stad.
In 1821 werd hij ontvanger van de brusselsche liefdadigheidsgestichten, hij verkreeg
dispensatie om dit ambt tegelijk met dat van raadslid waar te nemen.
De Staten van Zuid-Brabant kozen hem 8 Juli 1822 tot lid der Tweede Kamer. Hij
verkreeg hier spoedig veel invloed en behoorde tot de liberale partij. Een voorstel
van hem, Donker Curtius (dl. 1, kol. 737),van Crombrugghe en Schooneveld, in
verband met de rechterlijke organisatie werd 11 Mei 1829 met 54 tegen 49 stemmen
aangenomen, maar had geen gevolg.
Na den opstand werd hij 10 Nov. 1830 in het arrondissement Brussel tot lid van
het Nationaal congres gekozen. Hier speelde hij een belangrijke rol bij de
totstandkoming der belgische grondwet. Hij was een voorstander van het
koningschap van den hertog van Nemours en behoorde tot de deputatie, die het
aanbod daartoe te Parijs deed.
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Koning Lodewijk Filips bedankte namens zijn zoon voor het koningschap.
Barthélémy liet zich, hoewel zeer tegen zijn zin, door den regent Surlet de Chokier
overhalen om in het voorloopige kabinet op 24 Mrt. 1831 als minister van Justitie
op te treden. Hij was nu voorstander der keuze van Leopold van Saksen-Koburg,
en deze werd 4 Juni tot koning gekozen. Met het geheele kabinet trad. hij, nadat
Leopold 19 Juli het bewind aanvaard had en het Congres 21 d.a.v. uit elkander
gegaan was, op 24 Juli af. Op 3 Oct. 1831 werd hij in het district Brussel tot lid der
Kamer van vertegenwoordiging gekozen.
Geheel onverwacht overleed hij op het kasteel Francwaret.
Hij schreef: Exposé succinct de l'etat des Pays-Bas depuis le XV e siècle jusqu'au
traité de paix de Paris, le 30 Mai 1814, etc. (Brux. 1814); Des gouvernements passés
et du gouvernement à créer ... (Brux. 1815); Mémoire sur l'établissement d'une
communication entre Bruxelles et Charleroi, au moyen d'un canal de petite dimension
(Brux. 1817); Dissertation sur l'ancien et le nouveau système hypothécaire (Brux.
1806); Réflexions d'un vieux théologien ... sur les discussions de la seconde chambre
des Etats Generaux dans les séances des 13-15 decemhre 1825 (Brux. 1826).
Zie: Th. J u s t e , Les fondateurs de la monarchie Belge, Antoine Barthélémy (Brux.
1876); E. d e S e i j n , Dictionnaire des écrivains belges I (1930), 50.
Ramaer

[Bartholomaei, Jacobus]
BARTHOLOMAEI (Jacobus), bijgenaamd v a n P e e n , pastoor te Bovenkerk, geb.
(volgens de Bat. Sacr. II, 413) in 1591, overl. 25 Mei 1650. Volgens de jaartallen op
zijn portret, een kopergravure, bewaard in het bisschoppelijk museum te Haarlem,
is hij geboren 1599. Dit is meer betrouwbaar dan de Bat. Sacr. Hij komt ook voor in
het Necrol. van Haarlem (in De Katholiek LX (1871), 337); zijn geboortedatum is
daar (hoewel Bijdr. Haarl. XXXVII dit beweren) niet aangegeven. Zijn portret heeft
een familiewapen en de spreuk ‘Docens et faciens’. Het onderschrift van het portret
in het Nederlandsch, opgenomen in Bat. Sacr., is wel van Andreas v.d. Cruycen
(zie art. in dit deel). J.B. was 1636 pastoor geworden te Bovenkerk. In de relatie
van d e l a T o r r e (1638) wordt hij ‘Jac. Boxenkercken’ genoemd. 1644 deed de
baljuw van Amstelveen bij meester Jacob een huiszoeking en ontdekte een
‘achterhuis of schuur met verheven galderije dewelcken hy baljouw heeft doen
neerleggen en de deuren van dien heeft doen toespeyckeren’. Pastoor Jacobus
was een vriend der armen, een bijzonder weldoener van het amsterdamsche
Maagdenhuis.
Zie: Bijdragen bisdom Haarlem VIII, 197-198, XXXVII, 104-106; Archief aartsb.
Utrecht XII, 142.
Fruytier

[Bayer, Willem]
BAYER (Willem), geb. 27 Juli 1799 te Pruisisch Minden, was componist en
muziekdirecteur, volgde een beroep naar Roermond, waar hij in 1821 directeur van
het philharmonisch orkest Sint Caecilia werd. Hij was een werkzaam en onvermoeid
kunstenaar, die als componist en arrangeur uitstekend was. In een inventaris, in
1850 opgemaakt, vinden wij een 23-tal grootere en kleinere werken van hem; zijn
groote werkzaamheid sloopte zijn gezondheid. In 1846 ontving hij van Z.M. Willem
II een gouden snuifdoos ten geschenke. In 1849 werd hij ongesteld; in 1852 werd
hem een pensioen toegekend met den titel van eeredirecteur.
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lezen: tot aan zijne laatste oogenblikken zette hij zijn muzikale studies voort. Hij
componeerde een doodenmarsch, dien hij aan zijn vriend Sagers, solo-clarinettist
ter hand stelde en die bij zijn begrafenis op 23 Nov. 1853 gespeeld werd. Gedurende
31 jaar was hij de ziel van het muzikale kunstleven in Roermond en omgeving.
van Beurden

[Beaumont, Mr. Herbert van]
BEAUMONT (Mr. Herbert v a n ), geb. te Middelburg in 1607, overl. te 's Gravenhage,
begr. in de Groote kerk te Dordrecht 12 Maart 1679, was de zoon van Mr. Simon
v.B. (1) (dl. I, kol. 262) en A e r n o u d i n a v a n R o s e n b u r g .
Hij werd 27 Febr. 1627 te Leiden als student ingeschreven. 5 Nov. 1629 werd hij,
evenals zijn broeder A e r n o u d , aangesteld tot stadsadvocaat te Dordrecht en 18
Maart 1634 tot derden pensionaris op een traktement van ƒ 600. Toen Mr. Jacob
Cats raadpensionaris van Holland werd, werd Mr. Herbert in zijn plaats pensionaris
van Dordrecht, op een salaris van ƒ 1200, terwijl tevens bepaald werd, dat geen
derde pensionaris meer zou aangesteld worden. Den 1 Mei 1640 verkreeg hij eervol
ontslag uit zijn betrekking, doordat hij benoemd was tot secretaris en chartermeester
der Staten van Holland en West-Friesland. Hij werd later in dat ambt opgevolgd
door zijn zoon Mr. Simon (3) (dl. I, kol. 265), die hem reeds 20 Aug. 1666 als assistent
was toegevoegd, en 19 Juli 1673 nevens zijn vader medesecretaris werd, zonder
traktement te genieten. Hij was gehuwd met E l i s a b e t h d e J o n g e J o h a n s d r .,
uit welk huwelijk 11 kinderen sproten, waarvan 3 jong stierven en 3 ongehuwd
bleven. Van de 5 andere was Mr. Simon (3) de eenige zoon.
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordr. 934-35; Res. Oudraad van Dordr.; Res. Staten
van Holland.
van Dalen

[Becke, Leonardus von der]
BECKE (Leonardus v o n d e r ), B i t t e r u s , geb. 26 Jan. 1604 te Werne in
Munsterland, zoon van J o h a n n e s e n M a r i a M o d e r s o h n , overleed 17 Apr.
1664 als abt der benediktijnerabdij Abdinghot te Paderborn. In deze abdij was hij
1621 ingetreden, doch de inval van de benden van hertog Christiaan van Brunswijk
in Paderborn verjoeg hem uit het klooster. Hij keerde weder 1623 en legde 11 Nov.
1624 zijn kloostergeloften af. 1627 werd hij naar Rome gezonden, waar hij de
theologische studie volgde in het Collegium Germanicum en 25 Mei 1630 de
priesterwijding ontving. Hij keerde dat zelfde jaar naar Abdinghot terug en was
1633-40 prior in de abdij. Daarna werkte hij 10 jaar met veel vrucht ‘laudabiliter et
fructuose omnibus gratus et acceptus’ als missionaris in Holland, nl. te Assendelft,
Wieringen en Purmerend. Aldaar ontving hij de tijding zijner keuze tot abt der abdij.
Hij ontving 11 Dec. 1650 de abtswijding van den vorst-bisschop van Paderborn. Zijn
grootste zorg was de vele wonden te heelen, welke de 30-jarige oorlog aan zijn
abdij had toegebracht, waarin hij gedurende zijn 14-jarig bestuur grootendeels
slaagde. Twee oorkonden betreffende Putten, uitgegeven door abt Leonardus, vindt
men bij G.A. v a n S c h o u w e n , De Kelnarij van Putten (Arnh. 1909), Bijl. XXV,
XXVIII, XXIX. Verscheidene monniken van Abdinghof waren in de hollandsche
missie vnl. in den omtrek van hun hof te Putten werkzaam. Vgl. art. Greg. Busch
(kol. 118).
Zie: J.B. G r e v e , Gesch. der Benediktinerabtei Abdinghof in Paderborn (1894),
159-163; G. B u c e l i n u s , Germania sacra profana (Aug. Vindel. 1662) II, 133.
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[Beeker, Mathias]
BEEKER (Mathias), geb. te Lottum 28 Juni 1770, overl. te Roggel 3 Maart. 1841;
hij deed
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zijn studies aan het gymnasium te Straelen en werd 12 Maart 1796 te Munster
priester gewijd, werd achtereenvolgens rector der latijnsche scholen en biechtvader
te Straelen, assistent bij den pastoor-deken Kuypers te Wanssum en na diens dood
in Mei 1798 deservitor der openstaande parochie tot 18 Juni 1799. Alsdan werd hij
tot pastoor te Broeckhuysenvorst benoemd, maar moest zich, wegens moeilijkheden
aangaande het vergevingsrecht aldaar tot Mei 1802 met den bescheiden titel van
deservitor tevreden stellen. Op 1 Mei 1802 volgde zijn benoeming tot pastoor aldaar.
Hij werd om zijn standvastigheid in het geloof en verkleefdheid aan de regeltucht
der katholieke kerk, gedwongen deze parochie 19 Aug. 1811 te ontvluchten en hield
zich te Aldekerk schuil, waar hij, door zijn vijanden verraden, hoewel hij ziek was,
werd opgelicht en naar Aken vervoerd, waar hij gevangen werd gezet (26 Dec.
1813). Door de tusschenkomst der geallieerden kreeg hij 18 Jan. 1814 zijn vrijheid
weder. Toen werd hem de parochie van Broeckhuysenvorst wederom aangeboden,
doch op voorwaarden, welke aan zijn geweten strijdig voorkwamen. Hij begaf zich
naar het bisdom Luik, bediende twee jaren de kerk van Reuver en werd 30 Mei
1817 benoemd tot kapelaan te Weert en eindelijk op 11 Juni 1818 tot pastoor van
Roggel, waar hij overleden is.
Zie: Maasgouw 1907, 74; zijn bidprentje.
Verzijl

[Beeldemaker, Adriaen Cornelisz]
BEELDEMAKER (Adriaen Cornelisz), geb. te Rotterdam Febr. 1618, overl. te 's
Gravenhage Febr. 1709, kunstschilder. Of de opgave van den geboortedatum
(volgens Ned. Patriciaat) juist is, valt niet met zekerheid te zeggen. In het
gereformeerde doopboek te Rotterdam van 1617-25 wordt vermeld, dat 15 Juli 1618
werd gedoopt Arie, zoon van Cornelis Cornelisz Hagener en Adriaentje Arens; het
is niet na te gaan of dat de latere schilder is. Adriaan bracht zijn jeugd door te
Rotterdam, waar hij op 2 Nov. 1649, wonende op den Visschersdijk, huwde met
M a r i a v a n d e r M a r c k , wonende te 's Gravendeel. In 1650 werd hij lid van
het St. Lucasgilde te Leiden, doch het volgend jaar reeds vertrok hij volgens de
boeken van dit gilde uit deze stad. Vermoedelijk bleef hij echter nog eenige jaren
te Leiden wonen, immers uit 1654 dateert zijn portret van den leidschen hoogleeraar
Frans van Schooten (dl. VII, kol. 1110), terwijl hij in 1655 de huur van zijn woning
aldaar vernieuwde. Vervolgens vindt men hem te Dordrecht, waar hij in 1657 een
dochter M a r i a en in 1659 een zoon François (die volgt) liet doopen. Zijn vrouw
werd er begraven op 22 Sept. 1662. De dordtsche dichter C o r n e l i s v a n
O v e r s t e g e wijdt hem in zijn in 1661 verschenen dichtbundel Wereltlijcke en
gheestelijcke poëzij een lofdicht. In Dordrechtwoonde ook zijn tweede vrouw, S a r a
T e g e l b e r g h , met wie hij 2 Juli 1665 te Oudewater in het huwelijk trad. In hetzelfde
jaar keerde hij terug naar Leiden, waar hij van 1665-68 en van 1673-1675 zijn
jaargeld in het St. Lucasgilde betaalde. In 1676 vestigde hij zich te 's Gravenhage,
waar hij in Febr. van dat jaar een huis kocht en in Dec. 1677 burger werd. Tot zijn
dood leefde hij verder in laatstgenoemde stad; de impost op zijn begraven werd
betaald 19 Febr. 1709.
Beeldemaker is geen onbelangrijk schilder. Zijn portretten zijn echter vrij zwak
geschilderd. Beter zijn zijn landschappen met jagers, honden, vossen enz. Zijn
dierfiguren doen hem van zijn besten kant bezien. In het Rijksmuseum te Amsterdam
bevindt zich van hem een jager, die, van zijn honden vergezeld, een hoogte afdaalt
in een
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bergachtig landschap (1653), gesign. A.C. Beeldemaeker. Het Stedelijk Museum
de Lakenhal te Leiden bevat van hem: een regentenstuk van het kleermakersgilde
(1672) en een vossenjacht (het laatste sinds 1922 in bruikleen van het Mauritshuis
te 's Gravenhage). Een regentenstuk van het Pesthuis (1667) verbrandde bij den
stadhuisbrand te Leiden (1929). Bij den brand van het Museum Boymans te
Rotterdam (1864) ging het belangrijkste stuk van Beeldemaker te loor: een landschap
met twee jagers en drie honden (1689). In de Akademie der bildenden Künste te
Weenen heeft men van hem een schilderij, voorstellende geiten en schapen in de
open lucht (1665), in de Ince-hall bij Liverpool een tafereel met jachthonden. In de
nalatenschap van Cornelis Dusart (1708) kwam o.a. voor een slapende Venus van
de hand van Beeldemaker.
Uit zijn eerste huwelijk werd de schilder François B., uit zijn tweede huwelijk de
schilder Cornelis B. geboren. Beiden volgen hieronder.
J. v a n G o o l in zijn werk over de ned. schilders (dl. I, kol. 63) noemt Adriaen
Cornelisz abusievelijk J o h a n n e s Beeldemaker. Hiervan is het gevolg, dat men
in oude biografische woordenboeken beide schilders naast elkander vindt behandeld.
Ook vindt men opgegeven een A d r i a e n B. (Jr.), die in 1690 als lid van het St.
Lucasgilde te 's Gravenhage ƒ 50 moest betalen (door het gilde ontvangen 1729);
dit zal ook een zoon van Adriaen Cornelisz B. zijn geweest, die echter in Ned.
Patriciaat niet wordt vermeld.
Zie: G. v a n S p a a n , Beschrijving der stad Rotterdam (1698), 22; K r a m m ,
i.v.; Oud-Holland XVII, 116, XXI, 111-12; Rotterdamsche Historiebladen III, 560;
O b r e e n 's Archief IV, 110, 157, V (1882), 212; T h i e m e -B e c k e r , Lexikon d.
bild. Künstl. III (1909), 164; W u r z b a c h 1 (1906), 68-69; B r e d i u s ,
Künstler-Inventare, i.v.; Oude Kunst VI (1921), 74-75; Ned. Patriciaat XVI (1926),
12 e.v. (genealogie-Beeldmaker).
Wijnman

[Beeldemaker, Cornelis]
BEELDEMAKER (Cornelis), gedoopt te Leiden 20 Nov. 1671, overl. na 1742,
kunstschilder. Hij was een zoon van den voorgaande uit diens tweede huwelijk en
kwam in 1689 op de Academie te 's Gravenhage. Als ‘fijnschilder’ werd hij 19 Juli
1736 gildebroeder te Middelburg. In 1742 werd hij wederom lid van het St. Lucasgilde
te 's Gravenhage. Schilderijen van zijn hand zijn niet bekend.
Zie: O b r e e n 's Archief III, 265, IV, 169, Vl, 214; Ned. Patriciaat XVI (1926), 13.
Wijnman

[Beeldemaker, François]
BEELDEMAKER (François), geb. te Dordrecht 18 Jan. 1659, overl. te Rotterdam
27 April 1728, kunstschilder. Hij was een zoon van Adriaen Cornelisz B., die voorgaat,
uit diens eerste huwelijk. Als zijn leermeesters noemt men zijn vader en later Willem
Doudijns en Augustinus Terwesten. Hij vertoefde een tijdlang in Italië, waar hij als
lid van de schildersbent te Rome wegens zijn ongunstig voorkomen den bijnaam
droeg van ‘den aap’. Te Rotterdam trouwde hij 20 April 1689 E v a S t a m p i o e n .
Hij werd lid van het gilde te 's Gravenhage 25 Oct. 1698, doch reeds op 21 Febr.
1687 had hij aan hetzelfde gilde contributie betaald als zoon van ‘een mr. alhier’.
Te 's Gravenhage kocht hij op 4 Mei 1707 een huis. Zijn vrouw werd op 12 Oct.
1726 te Rotterdam begraven.
Hij schilderde o.a. plafond- en schoorsteenstukken.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

Uit zijn huwelijk werd o.a. geboren G e r a r d u s B e e l d e m a k e r (1698-1755),
substituutschout van Kralingen sinds 1721, die het geslacht, dat in maatschappelijken
welstand zeer toenam, voortzette. Een achterkleindochter van Gerardus
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voornoemd, Francis Catharina Beeldemaker, huwde met Mr. Jean Gijsberto baron
de Mey van Streefkerk (dl. VIII, kol. 1150).
Of C o r n e l i s G e r a r d u s B., die in 1742 lid werd van het haagsche St.
Lucasgilde, eveneens een zoon was van François, is niet met zekerheid bekend.
Zie: v a n G o o l I, 289; W e y e r m a n IV, 61; K r a m m I, 66; O b r e e n 's Archief
III, 154*, 265, IV, 111, 158, V, 137; Rotterdamsche Historiebladen III, 560; Ned.
Patriciaat XVI (1926), 13, 17.
Wijnman

[Beilanus, Theodorus Coenraad Kock]
BEILANUS (Theodorus Coenraad K o c k ), geb. te Engelum 4 Aug. 1764, zoon van
Ds. J o h a n n e s B., overl. te Longerhouw 4 Sept. 1844 ten huize van zijn neef en
naamgenoot Theodorus Coenraad Koek Beilanus van Assen (geb. te Dokkum in
1813), die van 1837 tot 1848 als hulpprediker den dienst voor hem waarnam. B.
werd 23 Aug. 1789 bevestigd als predikant te Peasens, en nam aldaar 1 Jan. 1842
emeritaat. Hij schreef: Rouwklagt van Leeuwardens gemeente bij het afsterven van
haaren geliefden leeraar B. van Weemen (Leeuwarden 1808); Mengeldichtjes
geschikt tot voorschriften voor de schooljeugd (Leeuw. 1809); Licentius of de
onberaden zoon, een zedelijk verhaal (Gron. 1813); Bijbelsche Dichtstukjes (Sneek
1839).
Zie: Boekzaal 1813 b, 413 en 569; T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten van
Friesland (Leeuw. 1888), 554; mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland
(Leeuwarden 1932), II op Register.
Wumkes

[Benoict, Jehan]
BENOICT (Jehan), geb. te Hofkercke in Vlaanderen in 1537, gevonnist in Groningen
in Aug. 1571, zoon van A d r i e n B e n o i c t en M e c q A d a m s .
In 1562 verliet hij voor de eerste maal het ouderlijk huis en kwam in Gemmevort
in Engeland terecht, waar hij zes jaar lang in een brouwerij werkte. Daarna ging hij
naar Ferversen, waar hij bleef wonen, totdat hij in voorjaar 1571 naar Dover
verhuisde, waar hij een zekere Mr. Beels, baljuw dezer stad, diende, omdat hij de
fransche taal sprak. Hij verdiende er een daalder per maand, en bleef er zeven
maanden. Vier dagen voor Pinkster 1571 vertrok hij op bevel van den baljuw met
een brief aan Pieter Crop, kapitein der Watergeuzen, die daar voor anker lag. Deze
hield hem aan boord, en zeilde naar de vlaamsche kust; een hevige storm dreef het
schip naar Noorwegen, waar de Watergeuzen na vier dagen aankwamen en tusschen
de rotsen een schuilplaats zochten. Later zeilden zij naar de Eems; hier werd hij op
23 Juni 1571 door de hollandsche vloot voor Emden gevangen genomen. Later
werd hij naar Groningen opgezonden en daar op 4 Aug. en 11 Aug. 1571 door
Robles verhoord.
Zie: Rijksarchief van België te Brussel, Secr. d'Etat Allemande, deel 192, p. 43.
Vogels

[Berch, Christoffel van den]
BERCH (Christoffel v a n d e n ), geb. te Nijmegen 31 Dec. 1639, overl. ald. 18 Juli
1719; hij was raad, schepen, burgemeester, regent, gedeputeerde van het kwartier,
gecommitteerde ter Staten Generaal, lid der admiraliteit van Friesland, colonel van
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de burgerij, hopman. Hij huwde 1 Juni 1675 S a r a C r u c u s , geb. te Nijmegen
1651, overl. ald. 1687. Hij is de stamvader der geslachten v a n B e n t h e m v.d.
B e r c h en H e l v e t i u s v.d. B e r c h .
Zijn in 1684 geschilderd portret door J. Victors bevindt zich bij douair. van den
Bergh van Heemstede te 's Gravenhage; een ander portret van een onbekend
kunstenaar bij den heer F. van den Bergh aldaar.
van Beurden

[Bere, Arent Julianus Carel de]
BERE (Arent Julianus Carel d e ), geb. te de Biezen (gemeente Steenbergen) 2 Oct.
1753,
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overl. te Koudum (gemeente Hemelumer Oldefaard) 26 Mrt. 1820, was de zoon van
D a n i ë l d e B e r e en diens vrouw uit het geslacht v a n E c k v a n
Teisterbant.
Hij ging vrij jong in militairen dienst en werd in 1774 tot luitenant, in 1776 tot
kapitein in het regiment infanterie van den generaal-majoor Bentinck benoemd. Hij
verkreeg in 1777 ontslag uit den militairen dienst met den rang majoor en werd in
1779 grietman van Hemelumer Oldefaard en Noordwolde en kort daarna volmacht
ten landdage.
Hij voegde zich bij C.L. van Beyma (dl. VIII, kol. 94) en anderen om een eind te
maken aan de vele misbruiken in Friesland. Hij was een der 10 onderteekenaars
van het manifest van 3 Sept. 1787, gevolgd door de organisatie van een bestuur te
Franeker door de minderheid der friesche Staten. Hij werd benoemd tot kommandant
van het door die minderheid gevormde leger en veroverde daarmede verscheidene
steden in het zuidwesten van Friesland. Toen de Pruisen onder Brunswijk het land
introkken en in Utrecht en het zuiden van Holland geen tegenstand ondervonden,
verliep het leger en vluchtte hij evenals de meesten zijner medestanders naar de
Zuidelijke Nederlanden.
Op 16 Oct. 1787 werd hij als grietman en lid der Staten ontslagen, hij werd
verbannen en zijn goederen werden verbeurd verklaard. Hij nam in 1790 dienst in
het fransche leger en werd daarbij in 1793 benoemd tot kapitein.
In Mei 1795 kwam hij, nog steeds in franschen dienst zijnde, in Friesland terug
en verzocht, in het nederlandsche leger opgenomen te worden. Aangezien dit niet
kon geschieden voor zijn ontslag uit franschen dienst en daarvoor vele formaliteiten
te vervullen waren, was er groote vertraging; het ontslag kwam eerst in Jan. 1796
af.
Op 15 Jan. van dat jaar had het bestuur van Friesland 5 leden van den raad van
Leeuwarden wegens poging tot oproer op het Blokhuis aldaar gevangen gezet en
van hun lidmaatschap vervallen verklaard. De leiding eener patriotsche sociëteit,
geholpen door gepeupel, is nadat de legerafdeeling onder den van franschen in
nederlandschen dienst overgeganen luitenant-generaal Dumonceau op bevel van
de Algemeene Staten naar Groningen was afgetrokken, onder bevel van de Bere
opgetreden om de regeering van Friesland om te zetten, de geschorste leeuwarder
raadsleden uit de gevangenis te bevrijden en hen te herstellen. Hij kwam met een
aantal hunner 26 Jan. in de vergadering der Staten, zij namen 11 leden en den
secretaris gevangen en gingen zelf op hun stoelen zitten. Hier en verder gedroeg
de Bere zich op hoogst ruwe wijze. De genoemde 12 personen werden op het
Blokhuis gevangen gezet, verscheidene anderen wisten te ontvluchten.
Op 10 Febr. kwam Dumonceau met zijn leger te Leeuwarden terug, in zijn gevolg
waren de gevluchte Statenleden, zij bevrijdden de gevangenen en allen namen hun
plaatsen in de vergadering weder in. Alle van 26 Jan. tot en met 9 Febr. genomen
besluiten werden ongeldig verklaard. Maar de Algemeene Staten bevalen opnieuw
aan Dumonceau om met zijn troepen naar Groningen te vertrekken en zoo had de
Bere met zijn volgelingen op 15 Febr. de handen weder vrij. Er werden ditmaal geen
tegenstanders gevangen gezet, daar zij allen gevlucht waren.
De reden waarom de Algemeene Staten den ultra's zoo ter wille waren, was, dat
dezen unitarissen en de andere bestuurders federalisten waren.
Bij de verkiezingen voor de Nationale ver-
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gadering, die in Friesland eerst op 30 Mrt. 1796 plaats hadden, werden 6 radicalen,
2 middenmannen en 3 federalisten gekozen, van welke laatsten 2 eerst in Dec.
1796 in de vergadering toegelaten werden. Daar in de constitutie-commissie 1
radicaal en 1 federalist gekozen werden en zij tijdelijk door 1 radicaal en 1
middenman vervangen werden, zaten voor Friesland van 9 Mei tot 10 Nov. 1796 6
radicalen en 3 middenmannen. Ook daardoor hebben de verbannenen, die zich
telkens weder tot deze vergadering wendden, opdat hun recht gedaan zou worden,
in de vergadering weinig steun gevonden, hoewel er zeer veel gediscussieerd is
over de vraag wat men moest doen.
Op 13 Juni 1796 werden verkiezingen voor het provinciaal bestuur gehouden. In
het kiesdistrict Balk werd de Bere tot lid hiervan gekozen. Op 2 Aug. 1797 werd hij
in hetzelfde district tot lid der Nationale vergadering gekozen. Hij moest nu ontslag
nemen als lid der Staten en nam 25 Sept. in de haagsche vergadering zitting.
Hier was hij een der medestanders van Vreede bij den staatsgreep van 22 Jan.
1798. Op 4 Mei werd hij door zijn medeleden gekozen tot lid der Tweede (= onze
Eerste) Kamer.
Bij den tweeden staatsgreep op 12 Juni 1798 werd hij met het lid van het
Uitvoerend bewind van Langen (dl. VIII, kol. 1008) en 10 zijner ambtgenooten op
het Huis ten Bosch gevangen gezet. Hij werd 11 Aug. 1798 vrijgelaten.
Op 12 Nov. 1800 werd hem door de Eerste Kamer een pensioen van ƒ 1000 als
majoor (hoewel hij nooit in hoogeren rang dan als kapitein gediend had) toegekend.
Op 28 Mei 1801 werd hij in het district Balk gekozen tot lid van het
Vertegenwoordigend lichaam. Hij heeft geen zitting genomen en door den
staatsgreep van 19 Sept. 1801, toen dit lichaam met ingang van 17 Oct. d.a.v.
opgeheven werd, eindigde zijn lidmaatschap. Op 11 Sept. 1801 werd hem voor
schade, in 1787 geleden, een vergoeding van ƒ 5854,36 toegekend.
Later is hij niet in openbare betrekkingen geweest, alleen werd hij in Mei 1811
benoemd tot ontvanger van Koudum, in 1816 van Hemelumer Oldefaard en
Noordwolde, en in April 1814 tot lid van het bestuur van het waterschap Hemelumer
Oldefaard. Beide laatste betrekkingen bekleedde hij tot zijn overlijden.
Hij huwde 13 Juni 1773 N i c a s i a R e d i v i v a d e J o n g e v a n d e r H a e r
en na haar overlijden A n t j e D i r k s d o c h t e r t e n D a m , geb. in 1764, overl.
15 Mei 1819. Uit het eerste huwelijk had hij een zoon, die jong stierf.
Ramaer

[Berge, Mr. Tammo Adriaan ten]
BERGE (Mr. Tammo Adriaan t e n ), geb. te Bergen op Zoom (ged. 25 Febr. 1756),
overl. te Groningen 22 Oct. 1830, was de zoon van T a m m o J a c o b t e n B e r g e
en J o h a n n a E l i s a b e t h d e B r a u w . Hij werd te Groningen 22 Juli 1768, dus
op zeer jeugdigen leeftijd, als student ingeschreven en promoveerde aldaar 27 Juni
1775 in de rechten op een dissertatie, getiteld De conditionibus tacitis. Hij werd
advocaat te Groningen en werd nog in hetzelfde jaar rechter van Lellens, en in 1777
lid der regeering van Groningen.
Hij werd na den omkeer van 1795 op 27 Febr. van dat jaar lid van den stedelijken
raad, 13 Mrt. d.a.v. lid van de uit 4 leden bestaande commissie voor de financiën.
Op 27 Febr. 1795 werd hij voorloopig, op 11 Aug. d.a.v. definitief, curator der
groningsche hoogeschool.
Op 27 Jan. 1796 werd hij in het kiesdistrict Groningen 2 tot lid der Nationale
vergadering
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gekozen. Hier werd hij dikwijls in commissiën benoemd. Hij was een gematigd
federalist. Van 3 tot 17 Oct. 1796 was hij president. Op 2 Aug. 1797 werd hij opnieuw
tot lid gekozen, maar nu voor het district Groningen 1.
Bij den staatsgreep van 22 Jan. 1798 werd hij niet gevangen genomen, maar
omdat hij weigerde de verklaring tegen het federalisme enz. te teekenen, werd hij
als lid afgezet. Ook werd hij 2 Juni 1798 als curator afgezet. Na den tweeden
staatsgreep van 12 Juni d.a.v. werd hij 28 Juni weder tot lid der municipaliteit van
Groningen benoemd.
Bij de verkiezingen voor het Vertegenwoordigend lichaam op 15 Juli d.a.v. werd
hij in Groningen niet candiaat gesteld omdat hij dat niet wenschte, maar door zijn
werkzaamheid gedurende 2 jaren was zijn naam zoo goed, dat hij in het verafgelegen
Schoonhoven tot plaatsvervanger gekozen werd, terwijl de gekozene de benoeming
niet aannam. Ook ten Berge kon geen zitting nemen omdat hij zich niet op het
register der kiezers had laten inschrijven. Hij werd evenwel kort daarna
procureur-generaal van Stad en Lande. Na de verdeeling van de republiek in
departementen, afgekondigd 17 Nov. 1798, werd hij hetzelfde in het departement
van de Eems. Op 9 Mrt. 1802 werd hij benoemd tot procureur-generaal bij het
Nationaal gerechtshof in den Haag; hij nam deze benoeming niet aan, maar werd
procureur-generaal bij het gerechtshof van het departement Groningen. Ook werd
hij 26 Nov. 1802 benoemd tot lid van het Nationaal Syndicaat. In 1806 werd hij
rechter in genoemd gerechtshof, en na onze inlijving 24 Jan. 1811 rechter, op 27
Febr. 1812 vice-president van de rechtbank van eersten aanleg te Groningen. In
Dec. 1821 werd hij bij Koninklijk besluit benoemd tot president dier rechtbank. Dit
laatste bleef hij tot zijn overlijden, evenals curator der groningsche hoogeschool,
waartoe hij 16 Oct. 1815 opnieuw benoemd werd. Hij hield als curator 2 Aug. 1816
een rede, opgenomen in de Annales der hoogeschool.
Hij schreef: Over de onkosten-bepalende wetten in ons vaderland, bijzonderlijk
over die der provincie Groningen in Pro excolendo jure patrio, V, 1.
Hij huwde 10 Juli 1792 A n n a M a r i a G e e r t r u i d a v a n S w i n d e r e n ,
wed. van Hendrik Jan Upmeyer, geb. 24 Febr. 1760, overl. 17 Jan. 1844, bij wie hij
een zoon en 2 dochters had.
Ramaer

[Bergen, Andries Heeres van]
BERGEN (Andries Heeres v a n ), geb. te Oldersum (Oost-Friesland) in 1768, overl.
in 1847, klokgieter, maakte als 16-jarige knaap een oorlogschip in miniatuur met
zeil, treil, kanonnen enz., dat bij de komst van den Koning van Hannover te Leer op
een eereboog werd geplaatst, en zoo de aandacht trok dat Z.M. hem ter
aanmoediging een bedrag in geld liet ter hand stellen, werkte op 17-jarigen leeftijd
met vol loon als timmerman, kwam als zoodanig in 1789 te Midwolde in het Oldambt,
en huwde daar in 1790. Hij goot er in 1795 zijn eerste torenklok voor de gemeente,
een slagklok, die er nog wordt gebruikt en het volgend jaar de groote luidklok,
alsmede die van Termunten. Zooals toen gebruik was, ging hij de klokken nog gieten
op de plaats zelf. Na 26 klokken van zwaar kaliber te hebben gegoten, ging hij met
een vanouds bekende klokgietersfamilie in Jeverland te Burhave bij Witmond een
compagnieschap aan (M a m e u s F r e m y ). Dit hield stand tot 1827, in welke
periode zij in Duitschland en Nederland vele klokken hebben gegoten. Daarna heeft
hij met zijn zoon U.A.
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v a n B e r g e n de zaak voortgezet, die in 1853 op den kleinzoon A n d r i e s
H e e r e s v.B. Jr. (geb. 1835) overging. Laatstgenoemde exposeerde reeds in 1851
op de Wereldtentoonstelling te Londen het fabrikaat, en richtte in 1856 eveneens
een klokgieterij op te Loyerberg bij Oldenburg. In 1862 werd de gieterij van Midwolda
overgebracht naar Heiligerlee, waar ook brandspuiten, torenuurwerken en allerlei
machinerieën werden gegoten. Hij had bovendien drie steen- en panfabrieken, die
door stoom werden gedreven. In 1893 droeg hij de fabrieken over aan zijn zoons
A.H. en U.J. van Bergen. Op de tentoonstellingen te Parijs, Antwerpen, Philadelphia
en vele andere in Nederland werd geëxposeerd en menige eerste prijs behaald. De
jongere broeders van A.H.v.B. Jr., die tot 1871 te Heiligerlee onder zijn leiding
werkzaam waren in hetzelfde bedrijf, begonnen opnieuw te Midwolda een klokgieterij.
Een en ander volgens zijn schriftelijke mededeelingen.
Wumkes

[Bergen, Antonius van]
BERGEN (Antonius v a n ), geb. waarschijnlijk op het kasteel te Wouw 4 Juli 1455,
was het zevende der dertien kinderen van Jan II van Glymes, heer van Bergen op
Zoom, en M a r g a r e t h a d e S t . S i m o n , Bij den doop waren de abt van
Middelburg, Petrus van Dam O. Praem., en de Vrouwe van Heeswijk peter en meter.
Hij overleed als abt van St. Bertin in deze abdij 22 Jan. 1531. 1470-72 studeerde
hij aan de universiteit te Leuven met zijn broeder Cornelis, die volgt, 1472 of 73 had
hij het kloosterleven omhelsd in het hoofdklooster Cistercië in Bourgondië. 1480
was hij abt van de geringe abdij Mont St. Marie in Bourgondië en schonk zijn vader
hem een jaargeld. Toen de fransche legers tijdens den oorlog met Maximiliaan van
Oostenrijk deze bourgondische abdij bezet hielden, vluchtte abt Antonius naar de
Nederlanden. Zijn machtige familie trachtte te bewerken, dat hij tot abt werd
aangesteld in de cisterciënserabdijen Baudeloo of Duinen, doch te vergeefs. 1483
werd hij benoemd als abt van de machtige benediktijner-abdij St. Truiden, dank zij
den steun van zijn broeder Cornelius, bestuurder van het onbezette bisdom Luik.
In den burgeroorlog, die in Luik ontbrandde na de onthoofding van Willem van der
Marck te Maastricht 18 Juni 1485, werd de abt als medeplichtige aan de
gevangenneming van dezen verdacht. De stad St. Truiden werd ingenomen door
het leger van Everhard van der Marck, geplunderd, evenals de abdij, en de abt
gevangen naar Luik gevoerd en eerst tegen zwaar losgeld vrij gelaten.
Toen de burgeroorlog 5 Mei 1492 eindigde door een vredesverdrag, was de abt
Ant. van Bergen een der eerste onderteekenaars. 1492 of 93 werd abt Antonius
benoemd tot abt van de machtige benediktijner abdij St. Bertin bij St. Omer. Hij
behield St. Truiden in commende, zoolang tot hij verzekerd was, dat daar een man
aan het hoofd kwam, die de abdij in geestelijk en tijdelijk opzicht zou doen bloeien.
Hij vond dien in Willem van Brussel, eerst secretaris van den bisschop van Kamerijk
en die daarna te Clairvaux in de orde van Cistercië trad. Hij had reeds de vervallen
benedictijnerabdij van St. Amand bij Doornik in korten tijd geheel hersteld, wat hij
ook in St. Truiden bewerkte in 1516.
Het bestuur van abt Antonius in St. Bertin wordt zeer geprezen. Hij verdedigde
de rechten der abdij en herstelde het vele, dat in de laatste jaren was verwoest.
Antonius v. Bergen was zeer bevriend met Erasmus. Hij verleende in zijn abdij de
gastvrijheid aan kardinaal de Medicis, later Paus Leo X, en ontving ook aldaar zijn
vorst Karel V
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in 1520. De kroniek der abdij prijst met uitbundigen lof zijn bestuur. D e L a p l a n e ,
Les abbés de St. Bertin, 28 geeft een afbeelding van den abt op een praalbed met
den staf in de hand.
G o e t h a l s , Lectures, F o p p e n s , Bibl. Belg. en Biogr. nat. Belg. noemen ten
onrechte den abt Ant. van Bergen als schrijver van verschillende werken. Zij
verwarren hem met zijn naamgenoot Antonius van Bergen, regulierkanunnik te
Korsendonk.
Zijn gelijknamige bastaardbroeder en nog een derde oudere naamgenoot zijn
besproken dl. VIII, kol. 84-85.
Zie: A.J. F r u y t i e r , Antonius van Bergen (1455-1531) in Taxandria (1924),102-10,
220-27 en de talrijke ald. genoemde schrijvers.
Fruytier

[Bergen, Cornelis van (1)]
BERGEN (Cornelis v a n ) (1), geb. te Wouw en in de slotkerk aldaar gedoopt 1 April
1458, overl. 1509, was het 9de kind van Jan II v. B e r g e n -G l y m e s (niet III, vgl.
Ned. Leeuw XLII, 281 met 315), eig. Glymes-Bergen, heer van Bergen op Zoom
(Jan ‘met de lippen’), overl. 7 Sept. 1494, en M a r g a r e t h a d e S a i n t -S i m o n
(‘la belle blanche’), overl. 15 April 1469, dr. van Wouter (Gaucher) v. Rouveroy, heer
van Saint-Simon bij Johanna v. Wavrin (volgens J u t e n in Oud-Bergen, 15) of van
Maria gravin v. Sarrebruck, diens 2de vrouw (volgens J u t e n in Tax. 1898, 134:
vgl. o.a. Annuaire 191, G o e t h a l s II, 444-445). Door zijn vader bestemd voor den
geestelijken stand, dien zijn oudere broeders H e n d r i k , de veel geprezen bisschop
van Kamerijk, en Antonius (die voorg.) aanvaard hebben, heeft Cornelis die
bestemming niet gevolgd. Beleend met Brecht, Vorselaer, Rethi en Lichtaert en, 14
Jan. 1499, verrijkt met de tot dusverre den graaf v. Oettingen behoorende
heerlijkheden Heeswijk en Dinther (waarvan hij door koop in bezit kwam) werd hij
een aanzienlijk wereldlijk heer, reeds in 1482 in den slag van Thienen tegen de
Luikenaars, waarin hij gewond werd, door den heer v. Ravestein tot ridder geslagen.
Doch van een aanstelling tot ‘ammirael van de zee’ blijkt weinig en in de practijk
heelemaal niet, tenzij dan door zijn medewerken, mogelijk ook met schepen, aan
het beleg van Sluis. Dit was het slot van Maximiliaans oorlog tegen de opstandelingen
in Vlaanderen en Brabant, ernstig vooral toen Philips van Kleef uit het eerste gewest
de hoofdstad van het laatste binnentrok. Maar Brussel gevoelde zich door de troepen
van de regeering bedreigd, niet het minst doordat heer Cornelis, strijdend voor en
om Mechelen, met 100 mannen van wapenen naar Vilvoorden was opgerukt, dat
de duitsche troepen den vorigen avond bezet hadden. Ook aan het beleg van Namen
in Juli 1488 had Cornelis v.B., evenals zijn broeder Jan, deelgenomen: het in dien
tijd zoo gewone tooneel van belegeringen, afgewisseld met verwoestende
strooptochten; eerst de val van Sluis in 1492 maakte daaraan een einde.
Terzelfdertijd ongeveer werd Cornelis v.B., na den dood van Arend v. Stryen, heer
v. Zevenbergen, vader van M a r i a v.Z., die Cornelis in 1481 geschaakt had, maar
waarvoor hij in 1483 een vrijsprekend vonnis gekregen had, door erving heer van
Zevenbergen. Door zijn huwelijk kreeg hij o.a. ook Heemskerk en verder is hij ook
heer van Grevenhoeck geworden (1488), welke heerlijkheid door hem in 1509 werd
verheven bij het leenhof van Curingen. Berlicum, Middelrode en Schijndel waren er
ook al bijgekomen, eveneens door koop (1505). Hij was toen reeds lid van de
Vliesorde, waarin hij door het kapittel van 1500 te Brussel opgenomen was en
waarvan zijn broeder Hendrik in 1493 kanselier was geworden. Het kan

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

52
dus niet verwonderen, dat Cornelis v.B., wiens geslacht het huis Habsburg trouw
toegedaan was, een belangrijke positie innam. Een P h i l i p s v.B. (geb. 27 Dec.
1447), was reeds op jeugdigen leeftijd gestorven en wel ten gevolge van wonden,
opgedaan bij het beleg van Neuss (1475) (en dus niet eerst bij den slag van Nancy,
zooals b.v. Biogr. Nat., v.d. A a en de Bat. Ill. meenen). Leden van dit geslacht
vergezellen Philips den Schoone naar Spanje, reeds op zijn eerste reis, of doen
hem althans uitgeleide uit Brussel, zooals van de Vliesridders Cornelis' broeder
J a n en van de geestelijken een andere broeder, de zooeven genoemde kanselier,
Hendrik, de bisschop van Kamerijk, hoofd van den Raad en van de Kapel. En als
vóór den aanvang dier eerste spaansche reis Engelbrecht v. Nassau als luit. gen.
aan het hoofd komt van den over Philips' kinderen en landen ingestelden
Regentschapsraad, dan zien we daarin ook Cornelis v.B., wiens oudste zoon,
Maximiliaan, Philips met vele andere edelen begeleidde op diens tocht. En als in
hetzelfde jaar (1501) het huwelijk tot stand komt van diens zuster Margaretha met
Philibert van Savoye, wordt het verdrag ook door heer Cornelis geteekend (26 Sept.),
al worden door sommigen hierbij alleen zijn broeders Hendrik en Antonius, de
bekende abt van St.Bertin, met name genoemd. In zake de verbetering der
handelsbetrekkingen met Hendrik VII was hij een dergenen, belast met de
onderhandelingen hier en in Engeland, welke geleid hebben tot het verdrag van
Antwerpen, 19 Juni 1502 (R y m e r XIII) en 14 Aug. tot dat van Westminster,
waardoor tevens de vriendschap tusschen Hendrik en Maximiliaan bevestigd werd.
Maar het zwaard voerde hij weer, toen in Oct. 1504 Philips' aanval op Gelre
loskwam. Bij de zaken van dat gewest was heer Cornelis, wiens naam verbonden
is aan de inneming van het kasteel van Oyen (waartoe de Bosschenaren hadden
aangezet) en aan de overgave van Arnhem (6 Juli 1505), ook geïnteresseerd in
zooverre en sinds hij gouverneur van Grave was geworden en tevens opgetreden
was als ambtman van Kuyk, waarmee die stad verbonden was. Afgezien dan van
den tijd van Maria van Bourg., die op haar sterfbed haar echtgenoot zou hebben
doen beloven, in tegenwoordigheid van Corn. v.B. en den heer v. Walhain, Karel
en Philippa in het bezit van hun geldersch erfdeel te herstellen, beteekent dit dus:
in 1494, toen hij de onzijdigheid der genoemde gebieden verlangde en verkreeg,
en: 1495, toen hij, die als raad, kamerling en vooral als maarschalk van Max. diens
volle vertrouwen genoot, als diens drost aldaar de huldiging zijner onderzaten in
ontvangst nam. Verder was dit ook uitgekomen in 1497 (22 Dec.) bij het bestand
met den Egmonder, waarbij Cornelis gehouden werd zijn vroegere afspraken
aangaande zijn goederen van Vredensteyn en de besluiten, op de dagvaart van
den Bosch genomen, na te komen. Ook in 1500. Zoo heeft hij zijn habsburgsche
meesters in de geldersche zaken (waarbij ook zijn zoon Maximiliaan reeds genoemd
wordt) gediend, ook in den tijd dat hij zich te Grave ophield, zoowel te velde als in
de raadzaal, hij, die als diplomaat ook ervaring opdeed bij de onderhandelingen
over de friesche zaken, gevoerd met de ballingen uit het Noorden (1501), waarbij,
zooals bij Philips de Schoone, de kanselier Sigismund Pflug hertog Hendrik van
Saksen vertegenwoordigde (waarover in diens art., dat ook Cornelis' naam vermeldt,
dl. I, kol. 1078). En die ook zijn beleid toonde bij de onderhandelingen met den
hertog van Kleef. Hoe zeer hij de gunst van Philips
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genoot, bleek ook hieruit, dat deze vorst hem, die eveneens zijn kamerheer en
grootmaarschalk was, in 1501 (28 Sept.) een pensioen van 1200 ponden schonk,
zooals hij Cornelis vroeger al begiftigd had met een van 600 (12 Maart 1500).
Ook Philips' zuster Margaretha stond hij, de trouwe hofmeester van haar vader
en broeder, ter zijde. Reeds toen zij in 1507 hier als regentes optrad en weldra een
Raad instelde, waarvan C. weer lid werd. En medestrijder tegen de Gelderschen
was hij van Rudolf v. Anhalt.
Maar niet heel lang heeft hij meer geleefd, nog geen twee jaar, dus niet tot 1513,
in welk jaar Juten (Tax. 1898, 134) hem gouverneur laat zijn van de stad Grave,
waar dezelfde Juten - beter - hem elders (Oud-Bergen, 161) 1509 als sterfjaar geeft.
Doch volgens een ander bericht (waarvan mededeeling bij M o e s e n
S l u y t e r m a n III, 168) zou hij nog als krijgsoverste van Maximiliaan en Karel V
o.a. in 1516 deelgenomen hebben aan het ontzet van het door de Gelderschen
belegerde Leeuwarden.
Ter eerstgenoemde plaatse vindt men zijn wapen beschreven (vollediger en met
stamboom der verschillende heeren van Bergen-op-Zoom op het raadhuis aldaar).
Zijn devies: Brilleglazen (des lunettes) met dit rand- of bijschrift: il n'est qu'estre
borgne. Ander: Wan Godt wil.
Hij liet zijn vrouw M a r g a r e t h a of M a r i a M a g d a l e n a v a n S t r y e n ,
vrouwe van Zevenbergen, achter met 3 zoons, aan wie hij de meeste zijner
bezittingen naliet, waarbij (zegt Tax. 1898, 135), vermoedelijk ook Schijndel en
Middelrode gevoegd moeten worden (zie echter reeds boven) t.w. 1. Maximiliaan
(zie eigen art.); 2. L e o n a r d , ongehuwd overl. in 1523; 3. Cornelis (2) (zie art. dat
volgt); en dan worden als dochters genoemd: 4. M a r g a r e t h a , gehuwd met Floris
van Egmond (dl. III, kol. 325, waar echter als zijn schoonmoeder, dus Cornelis'
echtgenoote, genoemd wordt Magdalena, erfdochter v. Zevenbergen, Noordeloos
enz.; dit Noordeloos was van haar moeder, Maria van Vianen, vrouwe van
Noordeloos) met huwelijksvoorwaarden, opgemaakt 12 Oct. 1500; 5. M a r i a , overl.
omstr. 1537, gehuwd met Louis de Ligne, baron van Barbançon, zie Tax. 1898, 135,
wier zoon Jean bovengenoemde heerlijkheden meest verkregen heeft en door zijn
huwelijk met Margaretha van der Marck in het bezit gekomen van het graafschap
Arenberg, daarna gewoonlijk genoemd wordt graaf van Arenberg, en later als
stadhouder der noordelijke provinciën bekend is, gesneuveld bij Heiligerlee 1568
(dl. VI, kol. 51).
Sommige biografen (niet het Annuaire) vermelden nog: 6. E l i s a b e t h , abdis ter
Kameren bij Brussel, in welke abdij, die zij van 1512-40 bestuurd had, op 23 Sept.
1556 gestorven.
Bij G o e t h a l s wordt deze laatste niet vermeld, wel een natuurlijke zoon nl.
H e n d r i k v a n B e r g e n , overl. 1536, nalatend Cornelis, Maria en Joanna. Elders
(Ned. Leeuw 1924, 247) is, behalve van Maximiliaan en Cornelis als zonen van
Cornelis (met het onjuiste sterfjaar 1529) en Maria (liever: Margaretha) v.
Zevenbergen ook sprake van een bastaard, echter genoemd M i c h i e l en die
gehuwd zou zijn geweest met Anna van Gastel.
Zie: onder Cornelis (2). Bovendien (behalve het reeds in het art. aangehaalde)
l e G l a y , Négoc. dipl. entre la France et l' Autriche etc. (Paris 1845); G a c h a r d ,
Coll. des voyages des souverains des Pays-Bas; H e n n e e t A. W a u t e r s , Hist.
de la ville de Bruxelles (Brux. 1845) I, 305, 320; A. W a u t e r s , Hist. des environs
de Bruxelles (Brux. 1855) II, 426; N i j h o f f ,
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Gedenkw. v. Gelderl. VI; G. S c h a n z , Engl. Handelspolitik gegen Ende des
Mittelalters (Leipzig 1881); W. B u s c h , England unter den Tudors (Stuttgart 1892).
Kooperberg

[Bergen, Cornelis van (2)]
BERGEN (Cornelis v a n ) (2), overl. 1560, was het 3de kind van Cornelis (zie voorg.
art.) en M a r i a M a g d a l e n a v a n S t r i j e n . Hij komt betrekkelijk vroeg voor
als proost van St. Petrus te Rijsel (1523, 1526, 1529) na reeds kanunnik te zijn
geworden in de kerk van St. Lambert te Luik, waar hij in 1519 (18 Juli) al gekozen
was tot domheer. Na den dood van zijn broeder L e o n a r d (1523) werd hij, die ook
nog andere geestelijke waardigheden kreeg, heer o.a. van Zevenbergen, gelijk hij
de erfgenaam was van zijn in 1529 gestorven moeder o.a. van het huis te
Heemskerk, waarvoor een zekere van der Sluys als zijn gemachtigde optrad. En
leenen als dat genaamd Biesme (bij Melijn) vielen hem ten deel door den dood van
zijn oudsten broeder M a x i m i l i a a n . Geruimen tijd vertoefde hij, zoo niet in de
abdij van ter Kameren (bij Brussel), aan het hof van Margaretha van Oostenrijk, die
hem om verschillende eigenschappen apprecieerde, terwijl zijn onberispelijke
levenswijze en een groote gematigdheid van karakter hem ook de gunst van Karel
V verschaften en diens aandacht op hem deden vallen in verband met 's Keizers
plannen t.o.v. Luik.
Daar wilde de Keizer den invloed van zijn huis voorgoed vestigen, waardoor hij
sinds de regeering van den hem toegedanen Everhard van der Marck zich feitelijk
meester maakte van het sedert het concordaat van Worms aan het kapittel
toekomende recht van benoeming der bisschoppen. Te Brugge wist hij een
overeenkomst met den kerkvorst, die kardinaal was, door te drijven, hoewel juist
om deze omstandigheid zulks in strijd was met een later concordaat (1448), dat in
een dergelijk geval de benoeming van den toekomstigen bisschop van Luik aan
den Paus terugbracht. En hoezeer het kapittel van St. Lambert ook morde, het
zwichtte uit vrees voor den machtigen Karel V, door Cornelis v. Bergen eerst (1520
of 1522) aan te wijzen als coadjutor ‘cum iure successionis’ - 9 jaar later eerst volgde
de pauselijke bevestiging - en hem ook als opvolger te erkennen na den dood van
Everhard van der Marck. Deze viel 16 Febr. 1538 en precies 4 maanden later had
de inauguratie van Cornelis tot prins-bisschop van Luik plaats, hoe ongeschikt die
keuze ook bleek te zijn, ondanks alle praal en statie van talrijke heeren o.w. Jan
van Bergen, waarmee Maria van Hongarije de Luikenaars had willen imponeeren,
gelijk haar voorgangster dat reeds bij de installatie gedaan had. Ongeschikte keuze,
al ontving hij ook met nog zooveel eer den Roomsch-Koning Ferdinand te Luik, dien
hij vervolgens naar Gent begeleidde om er getuige te zijn van de onderwerping der
stad door Karel V (1540); en al ontbreekt het ook niet, althans bij enkele oudere
schrijvers, aan lof in zake de hervormingen, door C.v.B. ingevoerd op het punt van
procedure en leekenrechtspraak. Vooral de geestelijke jurisdictie had zijn aandacht.
En men herinnert aan voortreffelijke reglementen van oorlog en politie en ook tal
van ordonnantiën op ander gebied. En toch - nogmaals - was de keuze ongeschikt
te achten, waar uit alles blijkt, met hoe weinig ambitie, ja met grooter apathie dan
misschien ooit iemand te voren op den hoogen luikschen zetel, hij zijn plaats innam,
machteloos werktuig daarbij der habsburgsche politiek, gericht tegen steeds weer
mogelijke indringing opnieuw van den franschen invloed in Luik. Meer dan eens
bracht Cornelis' weerzin tegen zijn bisschoppelijk ambt landvoogdes Maria in
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groote verlegenheid. Zelfs was er bij den Keizer sprake van geweest om een tweeden
coadjutor naast v.d. Marck aan te wijzen, toen Cornelis zelfs aarzelde het
priesterschap te aanvaarden, dat hij nog steeds niet bezat (volgens anderen is hij
wel degelijk tot geestelijke gewijd, maar D a r i s loochent èn de bisschoppelijke
wijding en zelfs het priesterschap)! Zoover is het niet gekomen, zij het ook dat zijn
aanneming voorwaardelijk gesteld werd, zoodat heer Cornelis hoop kreeg vervangen
te worden zoodra hij het hem aangenamer leventje aan het nederlandsche hof of
op zijn landgoederen zou verkiezen.
En het was dan ook koren op den molen van den kerkvorst, die maar niet ophield
Maria van Hongarije dreigend voor te houden, dat hij wilde trouwen en het luide in
de straten zou uitroepen, dat hij geen bisschop wilde zijn, toen Karel V hem
voorstelde George van Oostenrijk, bastaard van keizer Maximiliaan, aartsbisschop
van Valentia, als coadjutor toe te voegen.
Ook nu heeft het kapittel zich daartegen niet kunnen verzetten en verzaakte
opnieuw, wat het toch als zijn recht beschouwde. Met onwillige gehoorzaamheid
erkende het hem als zoodanig, waarop spoedig daarna, reeds 23 Febr. van hetzelfde
jaar (1541) de bevestiging door den Paus volgde, door wien hij al vroeger het
canonicaat van de hoofdkerk van St. Lambert gekregen had. Echter heeft het langer
geduurd dan Corn. v.B. gehoopt had, dat deze aartsbisschop, immers op zijn doorreis
in Frankrijk geruimen tijd vastgehouden, de plaats kon innemen, die hem, Cornelis,
zoo onaangenaam was. Veel heeft hij, afgezien van het bovenstaande (mogelijk
ook meer op naam van het kapittel dan van den kerkvorst zelf te stellen) er niet
uitgericht: de meeste krijgslieden, geworven onder Everard van der Marck, ontsloeg
hij; van herstel der verwoeste versterkingen is daarentegen niet veel gekomen. Wel
heeft zich v. Bergen, onder wien ook de Jezuïeten zich voor het eerst in zijn diocees
vertoonen, een ijverig of onverdraagzaam vervolger betoond van de ketters, het
meest van de wederdoopers, tegen wie hij verschillende edicten uitvaardigde en
een specialen inquisiteur benoemde.
De tijdsomstandigheden waren trouwens ook geenszins eenvoudig, vooral bij de
positie van Luik tusschen de partijen, die weer feller dan ooit tegenover elkaar
stonden en waarvan, gelijk we zagen, George van Oostenrijk bijna 2 jaar lang het
slachtoffer is geweest. Frans I, bondgenoot ook van den hertog van Gelre, nu Willem
van Kleef en Gulik, contra de macht van Karel V, terwijl deze ook bedreigd scheen
door een nieuwen inval van de Turken. C.v.B. had zich zelfs genoodzaakt gezien
althans de muren van de stad Luik in staat van verdediging te brengen en ook
andere voorzorgsmaatregelen te nemen o.a. hulp weer te vragen bij de landvoogdes
te Brugge. En het land kon, vanwege het verdedigend verbond van 1518 tusschen
den Keizer en de Luikenaars en thans weer geratificeerd, kwalijk zijn neutraliteit
bewaren, die hij toch in voor den Keizer welwillenden zin handhaafde. Geducht
scheen het land, dat echter op zijn hoede was, in gevaar voor het geldersche
krijgsvolk en zelfs was er sprake van een complot binnen de stad met de generaals
van Rossem en Longueval, die toen hun grooten strooptocht maakten (waarover
art. Maarten v. Rossem), zich tot de omgeving van Aken uitstrekkende. Maar ten
slotte dreef het onweer over: de Keizer won van den gelderschen hertog afdoende.
Luik, waar Frankrijk trouwens nog talrijke aanhangers had, had zich buiten den
oorlog kunnen houden, terwijl van Rossems toeleg door de voor-
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zorgen van den prins-bisschop voorkomen was.
Toch was deze, mogelijk ook door zijn ziekelijkheid, in elk geval handelend naar
de aanwijzingen van den Keizer, die zijn zegetocht tegen de Gelderschen besloten
had met een bezoek o.a. aan Luik, verheugd, dat George van Oostenrijk hem kwam
bevrijden van de lasten van het bestuur en hem de gelegenheid geven zich terug
te trekken binnen het kasteel van Huy. Volgens een enkele bron in 1543 deed hij,
meer waarschijnlijk in het volgend jaar, afstand en, naar het wel heet, met de
bedoeling om te huwen, daar zijn broeder Maximiliaan in dat jaar (?) kinderloos
overleed. Hij zou daarin dan verhinderd zijn, doordat hij in 1545 zelf ook zou zijn
gestorven.
Maar ook hierin zijn de berichten niet eenstemmig. Hoe zou het met dit jaartal
ook te rijmen zijn geweest, indien het juist is, dat hij 5 Oct. 1552 aan Maria, zijn
zuster, douairière v. Barbançon, het leen van Biesme-les-Melin transporteerde
krachtens een contract tusschen hen gepasseerd 1 Febr. 1549. Er zijn dan ook
andere bronnen, die Corn. v. Bergen eerst 1560 als sterfjaar geven. Inderdaad is
hij in dat jaar ongehuwd en kinderloos gestorven, zoodat de zoon van zijn overleden
zuster Maria en van Louis de Ligne, graaf van Barbançon, J a n d e L i g n e , graaf
van Arenberg (zie vorig art.) zijn erfgenaam werd. In de Maasgouw (van 31 Mei
1896) vindt men het wapen van ‘Cornelius v. Berghen’ beschreven.
Zie: behalve de beschreven genealogieën als v. G o e t h a l s en in het Annuaire
de la Noblesse de Belgique, Nav., Ned. Leeuw (1924), in de Biogr. Nat. d. Belgique
met wat er overigens reeds genoemd is in de beide art. Cornelis, afgezien nog van
de alg. werken van B l o k en vooral P i r e n n e , N i j h o f f en H e n n e , G o s s e s
en J a p i k s e , W a l t h e r , K o o p e r b e r g , T h e i s s e n e.a. (zie VIII, 1124; vgl.
ook aldaar 85); baron d e R e i f f e n b e r g , Hist. de la Toison d'or; H. K e r v i j n
d e L e t t e n h o v e , la Toison d'or; vooral W.J.F. J u t e n , Heeswijk en Dinler in
Taxandria 1898; d e z ., Beschr. v. Bergen-op-Zoom en omstreken (uitg. z.g. v. Prov.
Gen. v.K. en W. in N.B.); P. D o p p l e r , De inkomst v. Cornelius v. Bergen in de
Maasgouw 1896, 37 en Publ. de Limbourg o.a. 1910, 276, 1927, 411; verder nog,
behalve Eigen Haard 1908, 606, 620, R e u s e n s , Anal. pour servir à l'hist. ecclés.
de la Belgique III (1866), 127; J. D a r i s , Hist. du diocése et de la principauté de
Liège pendant le XVI siècle (Liège 1884); E. d e M a r n e f f e , La principauté de
Liège et les Pays-Bas au XVIe siècle (Liège 1887); en nog: M o e s e n
S l u y t e r m a n , Ned. Kasteelen en hun historie III; H. L o n c h a y , De l'attitude des
souverains des Pays-Bas à l'égard des pays de Liège au XVIe siècle (Mém. Cour.
du R. de Belg.) (Brux. 1888).
Kooperberg

[Bergh, Mr. Arnoldus Josephus van den]
BERGH (Mr. Arnoldus Josephus v a n d e n ), geb. te Roermond 28 April 1697,
overl. aldaar 11 Febr. 1743, zoon van Mr. Hermanus Jacobus (die volgt) en van
A l d e g o n d i s P e t i t , was schepen van Roermond 1723-43, deed als zoodanig
den eed 13 Maart 1723, werd 15 April 1723 provisor van het armenhuis, regeerend
burgemeester 1727, 1728, 1737-39; hij was ook scholtis en stadhouder der leenen
van de leenzaal der erfvoogdij Roermond en van die der heerlijkheid en laatbank
Leeuwen; raad van het Souvereine Hof van Gelder te Roermond 1737-43. Hij was
29 Dec. 1723 te Weert gehuwd met I s a b e l l a L o u i s a C o s t e r i u s v a n
B o s c h h o v e n (geb. te Weert 14 Febr. 1695, overl. te Roermond 8 Nov. 1771).
Uit dit huwelijk vijf kinderen o.a.
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Mr. A r n o l d C h r i s t o f f e l (geb. te Roermond 21 Sept. 1726, overl. aldaar 25
April 1801), was lid van de rekenkamer van pruissisch Gelder en raad in het
Souvereine Hof van Gelder te Roermond 1768-94. Hij was te Brussel 18 Juli 1761
gehuwd met Albertine Maria Josepha de Wautier (geb. te Brussel 27 Oct. 1729,
overl. te Roermond 5 Jan. 1805).
Zie: Ned. Adelsboek (1912), 189-190; Limburg's Jaarboek XI, 3 (1905), 258-259,
XII, 4 (1906), 199, 205, 212, XVII (1911), 314-315, XX, 2 (1914), 117, 125; Heraldieke
Bibliotheek (1873), 188; J a n V e r z i j l , Genealogie van den Bergh (m.s.).
Verzijl

[Bergh, Charles van den]
BERGH (Charles v a n d e n ), gedoopt te Deventer 16 Dec. 1663, als zoon van
J o a n n e s en van E l i s a b e t h J a c o b s , overl. te Borne 16 Maart 1742,
ingeschreven te Deventer als student aan het Atheneum 28 Aug. 1682, predikant
te Borne 1693, emeritus 1742. Hij huwde 5 Juli 1698 A n n a G e e r t r u i d
S t o k m a n , dochter van E v e r w i j n S., predikant te Enschede.
Zie: Boekzaal der geleerde Waerelt (Juni 1742), pag. 709; Maandschr. Ned.
Leeuw (Febr. 1930), blz. 62.
van Beurden

[Bergh, Mr. Hermannus Jacobus van den]
BERGH (Mr. Hermannus Jacobus v a n d e n ), geb. te Roermond 22 Sept. 1669,
overl. aldaar 17 Dec. 1727, zoon van Mr. A r n o l d u s v.d.B., advocaat bij het
souverein Hof van Gelder te Roermond, en van E l i s a b e t h C r e i j a e r t s , was
kanselier der leenen van de leenzaal en erfvoogdij te Roermond, raad in het
Souverein Hof van Gelder aldaar 1721-23, werd kanselier van hetzelfde 15 Nov.
1724, ook was hij zegelbewaarder van het vorstendom Gelder. Hij huwde te
Roermond 15 Jan. 1694 A l d e g u n d i s P e t i t (aldaar geb. 21 April 1673 en overl.
21 Sept. 1705), en hertrouwde te Roermond 25 Juli 1706 M a r i a E l i s a b e t h
P o l l a r t (geb. Roermond 29 Sept. 1670, overl. aldaar 8 April 1729).
Zijn zoon Arnoldus Josephus uit het eerste huwelijk gaat hiervoor.
Zie: Ned. Adelsboek (1912), 189; Limburg's Jaarboek XVII, 4 (1911), 314, XX, 2
(1914), 110, 116; Heraldieke Bibliotheek (1873), 188; J a n V e r z i j l , Genealogie
van den Bergh (m.s).
Verzijl

[Bergsma, Jacob Johan]
BERGSMA (Jacob Johan), geb. te Dantumawoude 26 Dec. 1771, overl. te Utrecht
23 Oct. 1854, was de tweede zoon van Mr. P.A. Bergsma, die volgt, en D.J.
D o i t s m a . Hij werd in 1793 lid der Staten van Friesland, maar als Oranjegezinde
in 1795 als zoodanig ontslagen. Hij werd, toen men weder minder anti-stadhouderlijk
gezind was, in 1803 benoemd tot lid der rekenkamer van Friesland. Hij werd bij
besluit van koning Lodewijk van 8 Mei 1807 benoemd tot assessor van Friesland,
een betrekking, die gelijkstond met de tegenwoordige van lid van Gedeputeerde
Staten. Onder het fransche bewind werd hij 19 Mei 1811 gecontinueerd in dezelfde
betrekking, toen genaamd lid van den Raad van prefectuur, en toen na onze
bevrijding van het fransche juk dit college weder tijdelijk gecontinueerd werd, werd
hij 8 Jan. 1814 benoemd tot raad bij het generaal commissariaat van Friesland.
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Deze betrekking eindigde toen de Provinciale en Gedeputeerde staten door den
Souvereinen Vorst 29 Aug. en 2 Oct. 1814 benoemd werden. In beide betrekkingen
werd Bergsma benoemd, maar daar hij kort te voren tot ontvanger der directe
belastingen te Dronrijp benoemd was, verkreeg hij ontslag als lid der Staten en dus
ook van Gedeputeerde Staten. Op 24 Juni 1816 werd hij benoemd
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tot grietman van Dantumadeel onder ontslag als ontvanger en nu kon hij weder lid
der Staten worden, waartoe hij 1 Juni 1819 door de eigenerfden in die grietenij
gekozen werd. Op 1 Juli 1822 werd hij bij zijn periodieke aftreding herkozen, maar
nu bleek, dat hij niet genoeg belasting betaalde, om lid te zijn, en trad derhalve zijn
plaatsvervanger als zoodanig op. Hij verkreeg op verzoek eervol ontslag als grietman
in Jan. 1846 en ging te Leeuwarden, eenige jaren later te Utrecht wonen.
Hij huwde 26 Aug. 1793 B a u k j e Z e p e r , geb. 2 Mrt. 1773, overl. 29 Dec. 1823,
bij wie hij 5 dochters had.
Ramaer

[Bergsma, Mr. Pieter Adrianus]
BERGSMA (Mr. Pieter Adrianus), geb. te Dokkum 15 Apr. 1743, overl. aldaar 14
Oct. 1824, was de zoon van W i l l e m B e r g s m a en R i m e l i a S c h i k .
Hij werd als student aan de hoogeschool te Franeker ingeschreven en
promoveerde aldaar in de rechten. Hij werd afgevaardigde van Dantumadeel op
den frieschen landdag in 1767, in hetzelfde jaar gecommitteerde ter admiraliteit van
Amsterdam, lid van Ged. Staten van Friesland in 1778, secretaris van Dantumadeel
in 1780 en grietman dier grietenij in 1782. In Jan. 1795 werd hij uit zijn betrekkingen
gezet als aanhanger van den Prins en eerst 22 Oct. 1802 benoemd tot lid van het
departementaal bestuur van Friesland voor het district Harlingen. Toen de
raadpensionaris Schimmelpenninck bij besluit van 19 Juli 1805 deze besturen geheel
reorganiseerde, werd hij met 1 Aug. eervol ontslagen. Op 24 Febr. 1806 werd hij
benoemd tot drost, een rechterlijke betrekking, voor Dantumadeel, Kollumerland en
Schiermonnikoog. De naam werd, ten einde verwarring met de land- en
kwartierdrosten te vermijden, in 1807 veranderd in baljuw. Dit ambt werd in Febr.
1811 opgeheven en sedert bleef hij buiten betrekking.
Hij huwde 3 Juli 1768 D o d o n e a J a c o b a D o i t s m a , geb. 5 Mei 1753, overl.
21 Febr. 1794, bij wie hij, behalve 4 jong gestorven kinderen, 2 zonen, waaronder
Jac. Joh. die voorgaat, en een dochter had.
Ramaer

[Bergsma, Mr. Willem Adriaan]
BERGSMA (Mr. Willem Adriaan), geb. te Idaard, gemeente Idaarderadeel, 28 Sept.
1829, overl. te Dronrijp 15 Mrt. 1901, was de tweede zoon van Mr. C. B e r g s m a
en J.W. v a n S c h e l t i n g a .
Hij studeerde aan de universiteit te Groningen, waar hij 31 Aug. 1848 werd
ingeschreven en 22 Mrt. 1854 op stellingen in de rechten promoveerde. Hij werd
advocaat te Leeuwarden, en hoewel hij de rechtspraktijk bleef waarnemen, werd
hij 1 Sept. 1858 benoemd tot burgemeester van Menaldumadeel, waarvoor hij te
Dronrijp ging wonen.
Hij was in tegenstelling met zijn vader de liberale beginselen toegedaan, en werd
13 Juni 1871 in het kiesdistrict Dokkum tot lid der Tweede Kamer gekozen. Hij was
hier vooral verdediger van friesche belangen of wat hij daarvoor hield. Merkwaardig
is de loop van den spoorweg-aanleg Leeuwarden - Staveren. Nadat bij de
behandeling der wet van 10 Nov. 1875 amendementen om die lijn over Bolsward
te laten loopen, verworpen waren, werd bij de behandeling der onteigeningswet een
motie Sickesz (dl. Il, kol. 1315) aangenomen om haar wel over die stad te doen
gaan. Bergsma stelde 10 Dec. 1878 voor, Bolsward door IJlst te vervangen, maar
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dit voorstel werd met een kleine meerderheid verworpen. Toen de onteigeningswet
dus onveranderd in de Eerste Kamer
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kwam, werd zij daar verworpen, omdat zij niet met de wet van 1875 overeenkwam.
Er kwam nu een nieuwe onteigeningswet tot stand, waarin Bolsward niet genoemd
werd, zoodat de lijn overeenkomstig den wensch van Bergsma over IJlst loopt.
In 1879 sloot Bergsma zich in navolging van Tak van Poortvliet (dl. IV, kol. 1295)
bij de jong-liberalen aan. Zij voerden oppositie zoowel tegen het kabinet van Lynden
van Sandenburg (dl. IV, kol. 937) als tegen het in 1883 opgetredene kabinet
Heemskerk (dl. I, kol. 1044). In het algemeen werd door deze kabinetten een
gematigd liberale politiek gevoerd, maar deze was niet naar den geest van hen, die
toen ultra's genoemd werden.
Daar men de scheuring in de liberale partij wilde doen eindigen, was bij de
ontbinding der Tweede Kamer in Oct. 1884 het algemeene wachtwoord, dat de
jong-liberalen door meer gematigden moesten worden vervangen. Zoo werden
behalve Tak, H.O. Wichers (dl. V, kol. 1120), van Heeckeren van Kell en ook
Bergsma op 28 Oct. 1884 niet herkozen.
Hij werd eenigszins gerehabiliteerd doordat hij 2 Juli 1888 in het district
Leeuwarden tot lid der Provinciale Staten en geheel doordat hij 5 Juli 1894 door zijn
medeleden tot lid der Eerste Kamer gekozen werd. Dit bleef hij tot zijn overlijden.
Hij huwde 18 Apr. 1859 jkvr. O c t a v i a E l i s a b e t h H e n r i ë t t e W i c h e r s ,
geb. 20 Jan. 1835, overl. 19 Jan. 1872. Het huwelijk was kinderloos.
Ramaer

[Bergsum, Johan van]
BERGSUM (Johan v a n ), J.U. licentiaat, keurvorstelijk brandenburgsch schout van
de Stad en het Ambt Gennep (L.), rechter van de heerlijkheid Heijen, Kessel (Pr.)
en Mook (L.). Hij was gehuwd met G e r t r u d i s A n g e l i n a H a e s b a e r t , die in
1662 op de lidmatenlijst der Hervormde Kerk voorkomt.
Zijn grafsteen met een duitsch opschrift bevindt zich nog in de Ned. Herv. Kerk
te Gennep, waar door de pruisische regeering het Duitsch als voertaal
voorgeschreven was.
Te Nijmegen overleed 1 Februari 1665 C o r n e l i s v a n B e r g s u m gehuwd
met M e t g e n J a n s .
van Beurden

[Bertus, Lambert]
BERTUS (Lambert), stadsdrukker van Maastricht, kocht 1705 de drukkerij van
P e t e r B o u c h e r , die sinds 1680 stadsdrukker was. Bertus gaf als stadsdrukker
de Recessen opnieuw in het Nederlandsch en Fransch uit, wat noodig was wegens
de tweeheerigheid der stad. Ook gaf hij in 1717 een nieuwen Dictionnaire uit, dien
hij aan den Raad opdroeg en waarvoor hij een geschenk van 50 rijksdaalders kreeg.
Zijn weduwe zette de zaak na zijn dood voort Zij had in 1742 het uitsluitend recht
verkregen van den Grooten Maestrichter Calendrier of almanacken en het Cleen
Maestrichters almanackje met den Brabantschen Almanak.
van Beurden

[Besier, Mr. Augustinus Gerhard]
BESIER (Mr. Augustinus Gerhard), geb. te Deventer 19 Mei 1758, overl. aldaar 13
Mrt. 1829. was de zoon van B e r n a r d H e n d r i k B e s i e r en B a r t h o l d a
A l e i d a R e m i n c k . Hij studeerde eerst te Deventer, waar hij 21 Sept. 1772, en
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vervolgens te Leiden, waar hij 18 Sept. 1775 als student werd ingeschreven en waar
hij 5 Febr. 1780 promoveerde op een dissertatie, getiteld De juste abdicato Philippo
II Transisalaniae imperio praesertim ob violata privilegia.
Hij vestigde zich te Zwolle als advocaat en werd in 1783 schepen, kort daarna
majoor van de burgerwacht en in 1787 burgemeester aldaar. Hoewel hij in dat jaar
niet als patriot op den
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voorgrond trad, was hij evenals vele magistraatspersonen der drie stemhebbende
steden in Overijsel die richting toegedaan. Hij vluchtte evenwel, daar het grauw
dreigde zijn huis te plunderen.
Op 27 Jan. 1796 werd hij bij de verkiezing voor de Nationale vergadering in het
kiesdistrict Zwolle tot tweeden plaatsvervanger gekozen. Toen het lid voor Zwolle
op 15 Mrt. d.a.v. tot lid der commissie voor het ontwerpen eener constitutie gekozen
was en de eerste plaatsvervanger de benoeming niet aannam, moest Besier als
tweede plaatsvervanger voor den tijd, dat de commissie voor de constitutie
vergaderde, optreden. Daar hij kort te voren tot lid van het comité voor de Marine
benoemd was en dit comité ook het verlies van den grooten P. Paulus te betreuren
had, werd door vele leden aangedrongen, dat Besier vrijgesteld zou worden. Op 18
Mei 1796 werd evenwel met 53 tegen 38 stemmen beslist, dat hij zitting in de
vergadering moest nemen. Daarop nam hij op 31 Mei zitting. Toen de commissie
op 10 Nov. d.a.v. haar arbeid inleverde, nam het lid voor Zwolle weder zitting en op
11 Nov. namen Besier en zijn 20 ambtgenooten afscheid van de vergadering. Hij
aanvaardde onmiddellijk weder zijn betrekking van commissaris-directeur bij het
departement van Marine, die door een ander was waargenomen.
Op 15 Juli 1798 werd hij in het district Zwolle tot lid van het Vertegenwoordigend
lichaam gekozen. Hij wist evenwel gedaan te krijgen, dat hij bij besluit van 30 d.a.v.
vergunning verkreeg om geen zitting als zoodanig te nemen daar men het nu
gewenscht achtte, dat hij zijn betrekking behield. Intusschen werd hij 5 Juni 1799
gekozen tot lid van het college der 5 Directeuren, die te zamen het hoogste
staatsgezag vormden.
D. Delprat (dl. VIII, kol. 377), ambtenaar aan Buitenlandsche Zaken, zegt (Bijdr.
en Meded. Utrechtsch historisch genootschap, XIII (1892), 178) in een beoordeeling
der 5 directeuren (leden van het Uitvoerend bewind): ‘Beziers, le plus fin et le plus
entendu’ (bedreven) ‘de tous, mais manquant d'énergie’. Of hij werkelijk gebrek aan
energie had, wordt zeer onwaarschijnlijk als men leest van zijn onderhandelingen
met een agent Esménard, die vroeger te Parijs secretaris geweest was van Wiselius
(dl. II, kol. 1546) en die nu door de engelsche regeering gebruikt werd. De beide
laatstgenoemden hadden 24 Aug. 1799 een gesprek met Besier en zonden aan
hem een voorstel, waarbij de wenschelijkheid uitgesproken werd, aan de Franschen
allen invloed op de Bataafsche republiek te ontnemen. Ook zijn ambtgenooten
waren, evenals het geheele nederlandsche volk, reeds lang de fransche
overheersching moede, maar de brief, dien Besier den 27en d.a.v. aan Wiselius
schreef, was uit den aard der zaak uiterst voorzichtig. Esménard had beloofd, dat
de engelsche vloot inactief voor Tessel zou blijven en denzelfden 27en werden
troepen te Huisduinen ontscheept. Dit schokte het vertrouwen in Esménard zeer en
Besier zeide hem, dat hij alleen met de regeering van Engeland zou willen
onderhandelen als deze zou afzien van de vernieling van ons land. Daar de
engelsch-russische troepenmacht kort daarna verslagen werd en uit Noord-Holland
terugtrok, is er van eenige poging om Engeland in te halen verder niets gekomen.
Na den staatsgreep van 19 Sept. 1801, die met Besier's medewerking plaats had,
werd hij een der 12 personen, nu leden van het Staatsbewind, dat in de plaats van
het Uitvoerend bewind trad, welke nu aan het hoofd van den staat ston-
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den. Ook van deze 12 geeft Delprat een karakteristiek; van Besier zegt hij (blz. 262):
‘fin, entendu, mais souple’. Het gebrek aan energie schijnt nu verdwenen te zijn.
Op 2 Nov. 1801 opende Besier de nieuwe volksvertegenwoordiging met een
enthousiaste rede over het sedert den laatsten staatsgreep bereikte. Hij kon niet
voorzien, dat door het bedrijf van Napoleon, die toen den vrede van Lunéville
gesloten had, en die binnenkort dien van Amiens zou sluiten, kort daarna ons land
als bondgenoot van Frankrijk jarenlang de lijdende partij zou zijn.
Onder het stadhouderschap had het comité voor de oost-indische zaken uit 28
leden bestaan, in 1800 was dit getal tot 9 verminderd en de naam veranderd in
Aziatische raad. Men achtte het in 1803 noodig, dezen raad opnieuw te
reorganiseeren en ingevolge een in Aug. van dat jaar uitgebracht rapport eener
commissie, waarvan Besier deel uitmaakte, had deze reorganisatie in 1804 plaats.
De nieuwe raad werd samengesteld uit 3 vroegere en 6 nieuwe leden; een der
laatsten bedankte en nu werd een der vroegere leden benoemd. Over de benoeming
van nieuwe leden kwamen eenige pamfletten uit, sommige in goed-, andere in
afkeurenden zin. Een der vroegere leden, de bovengenoemde Wiselius, beklaagde
zich bij Besier en deze deed in het Staatsbewind het voorstel, de benoeming der 5
nieuwe leden in te trekken; dit werd evenwel met het oog op hun richting verworpen.
In het najaar van hetzelfde jaar trok de fransche generaal Marmont, die in het
kamp van Zeist bevel voerde, met 9000 man troepen der Bataafsche republiek naar
Duitschland zonder zelfs aan het Staatsbewind of eenige andere nederlandsche
autoriteit daarvan kennis te geven. Het Staatsbewind zond toen aan de ambtenaren
een circulaire, dat men aan bevelen, door een buitenlander gegeven, geen gevolg
mocht geven. Hierop kwam een zeer heftig schrijven van den man, die ons nog 9
jaren de wet zou voorschrijven, keizer Napoleon, in, waarin geëischt werd, dat 4
der leden van het Staatsbewind, Spoors, Bijleveld (dl. l, kol. 533), Gockinga (dl. VIII,
kol. 610) en Besier, blijkbaar de onafhankelijksten, ontslagen zouden worden. Spoors
was reeds eenigen tijd ziek, ook de 3 anderen verschenen sedert 16 Dec. 1804 niet
meer in de vergaderingen. Ook deze omstandigheid pleit niet tegen Besier's energie.
Hij vestigde zich nu te Amsterdam, maar verhuisde in 1810 naar Deventer en
bleef daar tot zijn overlijden wonen. Hij werd in 1805 lid van het algemeen bestuur
der inrichtingen van weldadigheid in Nederland en in 1811 lid van den algemeenen
raad van het departement Bouches de l'Issel. Op 19 Mei 1811 werd hij tot
onderprefect te Winschoten benoemd, maar hij nam deze benoeming niet aan. In
1814 werd Deventer belegerd door de pruisische en nederlandsche troepen. Bij
uitvallen plunderden de Franschen de om Deventer liggende buitenplaatsen, o.a.
Frieswijk van Besier. Zij vernielden daar een werk van hem, de vertaling van Tacitus,
waaraan hij 10 jaren gearbeid had en waarbij hij vcle aanteekeningen had
geschreven.
Na onze bevrijding werd hij in 1814 lid van den raad der stad Deventer. Deze
koos hem 1 Juni 1821 tot lid der Provinciale Staten van Overijsel. Beide betrekkingen
behield hij tot zijn overlijden. Enkele dagen voor dat overlijden werd hij benoemd
tot commissaris voor den straatweg van tegenover Deventer tot den molen te Voorst.
Hij bewerkte in 1793 een nederlandsche uitgaaf van de Lessen over de
geschiedenis van J o s e p h P r i e s t l e y in 2 dln.
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Hij huwde 29 Mrt. 1780 H e s t e r W i l h e l m i n a C l i g n e t t , overl. 13 Aug. 1805,
en 26 Juni 1809 J e a n n e F r é d é r i q u e d e M e y , geb. in 1781, overl. 18 Apr.
1810. Bij de eerste had hij 8 kinderen, waarvan 6 den volwassen leeftijd bereikten.
Twee zijner zonen waren Mr. B.H.A. Besier (dl. I, kol. 324) en Mr. P.F. Besier (die
volgt).
Ramaer

[Besier, Mr. Pierre François]
BESIER (Mr. Pierre François), geb. te Deventer 27 Mei 1782, overl. aldaar 22 Sept.
1862, zoon van den voorg. en H.W. C l i g n e t t , werd directeur van het
grenspostkantoor, lid van de vroedschap en benoemd lid van de rechtbank van
eersten aanleg te Deventer, later lid van den raad en wethouder dier stad, lid van
de Provinciale Staten en hoofdingeland van Overijssel, luitenant-kolonel der schutterij.
Hij huwde te Deventer 24 Sept. 1807 M a r g a r e t h a B a r t h a S l i c h t e n b r e e ,
(geb. te Deventer 25 Mei 1787, overl. aldaar 13 Maart 1865).
Zie: M.A. v a n R h e d e v a n d e r K l o o t e n R.N.G.M. B ä r , Genealogische
kwartierstaten van Nederlandsche geslachten ('s Gravenhage 1877-92).
Verzijl

[Bessemers, Michael]
BESSEMERS (Michael), geb. te Mechelen 1690, overl. 2 Febr. 1751 te Gouda,
studeerde aan de universiteit te Leuven en behaalde als student in de Valk, de
eerste plaats bij de promotie 1706. Hij verkreeg ook aldaar den graad van
baccalaureus in de theologie en van licentiaat in de beide rechten. Hij was de
opvattingen der Jansenisten toegedaan. Als professor der filosofie in de Valk moest
hij 1729 met de andere professoren de bul Unigenitus aannemen om zich van de
verdenking van Jansenisme te zuiveren. Hij weigerde en werd daarop ontslagen.
Daarna week hij uit naar Holland en werd professor aan het oud-katholieke seminarie
te Amersfoort. 1747 werd hij benoemd tot kapelaan te Hilversum en 1749 tot pastoor
te Gouda door den aartsbisschop der oud-Katholieken te Utrecht. Behalve een
fransche spraakkunst (waarvan de tweede druk verscheen te Antwerpen 1751)
deed hij nog verschijnen 1719-22: Bewijs, dat de bul Unigenitus geensins is
o

aangenomen in de II. Kerk, 2 dln. 8 ; De huidige kerkgeschillen tusschen de
o
Roomsch-Katholyken van Holland, 8 , herdrukt 1735; het Roomsch Misboek met
o
bemerkingen over d' Epistelen en Evangelien (6 deelen 8 , omstr 1745).
Zie: Bijdr. bisdom Haarlem VIII, 300; Analectes hist. eccl. XXI (1888), 139-140;
Mémoires hist. sur l'affaire de la bulle Unigenitus III, 40.
Fruytier

[Beukelszoon, Jan]
BEUKELSZOON (Jan), of B o k e l s , door misverstand ook genoemd: B e c o l d u s ,
B o c o l d u s en B e c o l d t , geb. te Leiden in 1509, gedood te Munster 22 Jan. 1536,
waar hij als ‘Koning van Sion’ den staat der wederdoopersche dweepers had
geregeerd. Naar zijn geboorteplaats wordt hij ook: J a n v a n L e i d e n geheeten.
Zijn ouders waren B e u k e l G e r i j t s z . en A l i j d g e n J a n s d r . Zijn vader was
niet, zooals meermalen beweerd is, een schout te Zevenhoven. Hij zelf, kleermaker
van zijn ambacht, tot reizen en vreemde landen zien door zijn onrustigen geest
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gedreven, terwijl zijn oefeningen als rederijker hem gemakkelijkheid en zwier van
beweging leenden, staat als persoon nochtans voor ons in mysterie. Begaafd,
gewetenloos, grof zinnelijk, ijdel; doch wat weten wij van zijn karakter en de
ontwikkeling er van? In den zomer van 1533 heeft hij voor het eerst Munster bezocht,
maar was toen nog niet herdoopt. In het najaar keerde hij naar Leiden terug, waar
hij een vrouw had, M a r i t g e Y s b r a n t s d o c h t e r , een schippersweduwe,
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en waar hij een slecht befaamde herberg hield, waar de ‘Drie haringen’ uithingen,
op den hoek van het Noordeinde bij de Sint Anthonybrug, later ‘Plaats royaal’. Dáár
herbergde hij Nov. 1533 Jan Matthijsz., die hem en zijn vrouw doopte en 13 Jan.
1534 hem als zijn bode naar Munster zond. Daar waren zij o.a. de aanvoerders der
Wederdoopers, die de stad geheel onder hun heerschappij brachten. Na den dood
van Jan Matthijsz. nam hij de leiding, ongeveer 25 jaar oud, en trouwde hij diens
weduwe Dieuwertje, ‘koningin Divara’, aan wie zijn andere vrouwen, later zestien,
ondergeschikt waren. Eén harer, E l i s e W a n d s c h e r e r , heeft hij zelf op 12 Juni
1535 onthoofd. Hij liet zich tot ‘koning van Sion’ uitroepen; als zoodanig was zijn
macht onbeperkt. Zijn kroning door Dusentschur en Knipperdollinck geschiedde
met groote praal. Begin Oct. 1534 zond hij 27 ‘apostelen’ uit, van welke de meesten
in naburige steden zijn terecht gesteld. In dezelfde maand heeft het Hof van Holland
hem ten vierden male gedagvaard, en daarna hem veroordeeld tot eeuwige
verbanning. Intusschen werd de stad voortdurend belegerd door den bisschop van
Munster en werd daarbinnen groot gebrek geleden; de ‘koning’ verzette zich echter
tot het uiterste en met groote wreedheid tegen hen, die aan overgave dachten.
Eindelijk viel Munster op 25 Juni 1535. De stad werd geplunderd en de aanhang
der Wederdoopers uitgemoord. De lijken van den ‘koning’ en zijn voornaamste
helpers werden in ijzeren kooien op het platvorm van den toren van de Lambertuskerk
opgehangen. ‘Een man van talenten, maar van nog meer ondeugden’ (K n a p p e r t ).
Een poging, door E.M. t e n C a t e in den Tijdspiegel van April 1903, om Jan van
Leiden in zijn eer te herstellen, betoogende dat hij met volkomen oprechtheid
handelde, dat hij aan de waarheid van zijn zending geloofde, en dat zijn verregaande
sexueele losbandigheid sterk overdreven is, acht prof. Knappert niet geslaagd.
Menno Simons (dl. IV, kol. 969-972) schreef in Mei 1535 zijn Een gantz duidelijck
ende klaer bewijs dat Jesus Christus is een koninck aller koningen, gericht tegen
de grouwelijcke en de grootste blasphemie van Jan van Leyden.
Geschilderde portretten door L. tom Ring van 1534 in particulier bezit en van 1535
in het museum te Schwerin; door een onbekend kunstenaar in de Paulinische
Bibliothek te Münster. Gegraveerde portretten door H. Aldegrever, Corn. Anthonisz,
J.F.C. Rechleben, Chr. van Sichem, R. de Hooghe, S. van Hoogstraten, R. Cooper,
D. Koch, J. Muller naar Aldegrever.
Zie: L. K n a p p e r t , De opkomst van het Protestantisme in een
Noord-Nederlandsche stad [Leiden] (Leid. 1908), 142-152; d e z ., Het ontstaan en
de vestiging van het Protestantisme in de Nederlanden (Utr. 1924), 137, 188,
202-206, 225; Mennonitisches Lexikon I (Frankf. a.M. 1913), 240; K. V o s , Menno
Simons (Leid. 1914), 23, 32, 36, 51, 102, 278, 310; Doopsgezinde Bijdragen (1864),
133, (1884), 8, 10, 13, (1888), 1-22, (1890), 67 v., (1892), 9-14, (1899), 6-15, (1905),
87, (1906), 7, (1890), 67 v. [portret]; Catalogus van de bibliotheek der Ver. dpsg.
gemeente te Amsterdam (Amst. 1919), 50-57, 79; Catalogus van dezelfde bibliotheek
(Amst. 1888) II, 318 v.; J. R e i t s m a , Gesch. van de Hervorming en de Herv. Kerk
der Ned. (3e dr. Utr. 1916), 201, 209, 213, 229; W.I. L e e n d e r t z , Melchior Hofmann
(Haarl. 1883), 4, 61v., 293, 309-315, 320, 341v., 371; W. M ö l l e r , Kirchengeschichte
III (3e dr., Tübingen 1907), 127v.; Bibliotheca Reformatoria Neerlandica

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

64
V ('s Gravenh. 1909), 5, 651, VII ('s Gravenh. 1910), 19, 31, 34-40, 66, 77, 86, 117,
128, 132, 362, 392; Inventaris van Archiefstukken, berustende bij de Ver. Dpsg.
Gem. te Amsterdam I (Amst. 1883), no. 82; J.G. d e H o o p S c h e f f e r , Gesch.
der Kerkherv. in Ned. vóór 1531 (Amst. 1873), 349, 558, 571, 598.
Knipscheer

[Beijer, Carolus Albertus Joannes Augustinus baron de]
BEIJER (Carolus Albertus Joannes Augustinus baron d e ), geb. te 's Hertogenbosch
29 Febr. 1764, zoon van baron J o h . F r a n c . C h r i s t o p h ., norbertijner-abt van
Hamborn, bisschop van Samaria, overl. te Keulen 21 Apr. 1842. Hij studeerde aan
de universiteit te Leuven, doch voor het einde zijner theologische studie trad hij in
de adellijke abdij Hamborn O. Praem. in het land van Kleef bij Duisburg, waar ook
zijn broeder V i c t o r D e o d a t u s F e r d i n a n d u s J o s e p h u s , die eenige jaren
voor hem stierf, het kloosterhabijt aannam. Hij werd 1787 te Keulen tot priester
gewijd, en behaalde den graad van doctor in de filosofie en theologie. 17 Mei 1790
werd hij tot abt zijner abdij gekozen en beleefde 1806 den droevigen tijd van de
gewelddadige opheffing en berooving zijner abdij. Hij vestigde zich metterwoon te
Dusseldorp totdat hij door den aartsbisschop van Keulen, Ferd. Spiegel, tot zijn
wijbisschop bestemd werd. In het consistorie te Rome werd hij 3 Juli 1826 verheven
tot bisschop met den titel van Samaria. Daarop werd hij kanunnik van den Dom te
Keulen 1 Mei 1827. 1831 werd hij benoemd tot proost van het keulsche Dom-kapittel.
Hij verrichtte vele wijdingen in het uitgestrekte bisdom, want ook onder den
aartsbisschop Cl. Aug. baron Droste von Visschering bleef hij in zijn ambt van
wijbisschop werkzaam. Hij vervulde zijn ambten plichtgetrouw, schuwde geen arbeid
of moeite.
Zijn portret werd uitgegeven in het hieronder te noemen werk van S c h ü r m a n n .
Bij zijn dood werd een korte levensbeschrijving gedrukt en verspreid op de
aankondigingsbrieven van overlijden, welke herdrukt is in G o o v a e r t s , Ecrivains
de l'ordre dé Prémontré I, 57-58.
Zie: C o p p e n s , Nieuwe beschrijving bisdom 's Hertogenbosch II, 312;
S c h ü r m a n n , Altes und Neues von Niederrhein im besonderen über die Praem.
Abtei und Pfarrei Hamborn (Duisb. 1897), 110-114; Le Conservateur Belge XIII,
236; Catholyke Nederl. Stemmen (1842), 156; De Norbertijner abdij van Averbode
(Averb. 1920), 290.
Fruytier

[Bierens, Abraham Dirks]
BIERENS (Abraham Dirks), geb. in 1591(?), overl. in 1646. Hij was doopsgezind
leeraar van de vlaamsche gemeente te Amsterdam sedert 1617. Galenus Abrahamsz
de Haan (zie dl. V, kol. 215) is door hem nader bekend gemaakt met de godgeleerde
wetenschappen en werd in 1646 zijn schoonzoon. Sedert 1627 heeft hij gearbeid
voor de vereeniging met de Friezen. De geloofsbelijdenis Olijf-tacxken was het
middel tot overeenstemming in 1630.
Zie: Mennonitisches Lexikon I (Frankf. a.M. 1913), 219 v.; Catalogus v.d.
bibliotheek der Ver. dpsgez. gemeente te Amsterdam (Amst. 1919), 171; S.
B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. der doopsgez. in Holland enz. l (Amst. 1847), 289,
325 v.; S. H o e k s t r a B z., Beginselen en leer der oude doopsgezinden (Amst.
1863), 138, 192.
Knipscheer
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[Bierens, Jacob Frans baron van]
BIERENS (Jacob Frans baron v a n ), heer van Grefrath, ged. te Antwerpen 6 Sept.
1628, overl. te Roermond 9 Dec. 1690, zoon van J a n , pandheer van het ambt
Montfort (Lb.) 1641-1647, en van M e c h t i l d i s L i n t e r m a n s . Hij was 1651-1674
griffier der leenen van het Souverein
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Hof van Gelder te Roermond en werd in 1674 raad en rekenmeester der rekenkamer
te Roermond en betaalde daarvoor den 9 Oct. van dat jaar aan Alexandre de
Baillencourt-Courcol, ontvanger-generaal der domeinen en financiën van den koning
van Spanje, de som van 7200 livres; hij werd eveneens 12 Sept. 1676 tot momber
van vrouwe Gertruid Schenck van Nydeggen, medevrouwe tot Blijenbeek,
Grubbenvorst enz. aangesteld. Hij huwde A n n a M a r g a r e t h a v a n E r p (overl.
te Roermond 12 Sept. 1669, dochter van Willem, en van Ida Magdalena de Laval)
en hertrouwde M a r i a L o s s o n uit Antwerpen, die 22 Febr. 1682 haar testament
maakte en in 1697 nog in leven was.
Uit het eerste huwelijk een zoon: Jan Baptist Joseph (die volgt).
Zie: H e n r i d e l'E s c a i l l e , La Seigneurie de Baarloo in Publ. de la soc. hist.
et arch. dans le duché de Limbourg XXXIII (1896-97), 388, 390-391; Doopregister
van Roermond, 1663-64; W. G o o s s e n s e n P. D o p p l e r , Archieven, afkomstig
van het kasteel Baarlo (1928), 1, 3, 4, 6, 13, 31, 33, 36, 88.
Verzijl

[Bierens, Jan Baptist baron van]
BIERENS (Jan Baptist baron v a n ), heer van Baarlo, ged. te Antwerpen 20 Sept.
1620, overl. te Aken 6 Nov. 1690, zoon van J a n en M e c h t i l d i s L i n t e r m a n s .
Hij was kanunnik, aartspriester, vice-proost van de O.L. Vrouwe Munsterkerk te
Aken. Hij was een prelaat van talent en werd dikwijls met moeilijke opdrachten
belast; o.a. was hij te Brussel bemiddelaar tusschen den hertog van Gulik en het
spaansche gouvernement. Hij kocht 6 Sept. 1687 het land van en de halve
heerlijkheid van Baarlo, waarmede hij 13 Mei 1690 werd beleend en die hij op
genoemden dag aan zijn neef Jan Baptist Joseph (vgl. artikel) overdroeg. Hij
testeerde te Aken 22 April 1686 en 10 Sept. 1690.
Zie: H e n r i d e l'E s c a i l l e , La Seigneurie de Baarloo in Publ. de la soc. hist.
et arch. dans le duché de Limbourg XXXIII (1896-97), 389; W. G o o s s e n s e n
P. D o p p l e r , Archieven, afkomstig van het kasteel Baarlo (1928), 1, 13, 24, 95.
Verzijl

[Bierens, Jan Baptist Joseph baron]
BIERENS (Jan Baptist Joseph baron, later graaf v a n ), heer van Baarlo en Grefrath,
ged. te Roermond 5 Nov. 1664, overl. te Baarlo 1 Oct. 1726, zoon van Jacob Frans
(die voorgaat) en van A n n a M a r g a r e t h a v a n E r p .
Hij was kamerheer van den koning van Spanje, heer van Baarlo en de halve
heerlijkheid, daarmee beleend 13 Mei 1690, heer van Grefrath, Dorenborg,
Buissinghen enz. Den 11. Dec. 1710 werd hij door August, koning van Polen, in den
gravenstand verheven. Hij huwde 19 Maart 1692 M a r i a A d r i a n a d e V a r i c k
(overl. op het kasteel van Baarlo 16 Maart 1708, dochter van Philip François, vicomte
van Brussel, kanselier van het Souverein Hof van Gelder te Roermond, en van
Margaretha Maria van de Werve) en hertrouwde 22 April 1711 J o a n n a B a r b a r a
gravin v a n B e r l o (overl. te Baarlo 4 Dec. 1723, dochter van Albert Ferdinand,
vicomte van Quabecq en van Johanna Philippina van Erp-Friesselstein). Uit het
eerste huwelijk 10 kinderen, o.a. Philip Antoon Placidus Joseph (die volgt), F r a n s
J o s e p h J a c o b (geb. 14 Maart 1700), heer van Grefrath (door deeling 1726),
den Dorenborg aldaar en de hoeve de Hoof te Wanckum; hij was kapitein der
dragonders in dienst van den keurvorst van Keulen en overleed omstr. 1785;
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W i l l e m R a i j m o n d L a m o r a l d J o s e p h (geb. 26 Juni 1706, ged. te Grefrath,
24 Juni 1708), hij werd kanunnik van de O.L. Vrouwe
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Munsterkerk te Aken, promoveerde 27 Juli 1729 aan de universiteit te Douai tot
baccalaureus in de rechten, was groot-deken van het kapittel te Aken en proost van
de collegiale kerk te Rutten (België); eveneens was hij persona te Baarlo en Meurs,
heer van Dorrenberg te Grefrath, dat hij 12 Mei 1769 aan baron de Folleville verkocht;
heer van Baarlo na den dood van zijn broeder Philip, ontving de beleening in 1762;
hij overleed te Aken in Febr. 1787. Uit het tweede huwelijk vijf kinderen, o.a. A l b e r t
F e r d i n a n d (ged. te Baarlo 9 April 1716, overl. te Madrid 8 Mei 1774, ongehuwd);
hij was kolonel in dienst van den koning van Spanje, kapitein der grenadiers van
de waalsche garde en brigadier-generaal.
Zie: H e n r i d e l'E s c a i l l e , La Seigneurie de Baarloo in Publ. de la soc. hist.
et arch. dans le duché de Limbourg XXXIII (1896-97), 391-395; W. G o o s s e n s
e n P. D o p p l e r , Archieven, afkomstig van het kasteel Baarlo (1928), 1, 13-15,
24, 27, 29, 32, 33, 95-97, 100, 102-109, 113; doopregisters van Roermond 1693-99.
Verzijl

[Bierens, Philip Antoon Placidus Joseph baron]
BIERENS (Philip Antoon Placidus Joseph baron, later graaf v a n ), heer van Baarlo
en Grefrath, ged. te Roermond 6 Aug. 1694, overl. te Aken 20 Dec. 1761, begr. bij
de Arme Clarissen aldaar, zoon van Jan Baptist Joseph (die voorgaat) en van
M a r i a A d r i a n a d e V a r i c k . Hij was luitenant in het regiment van den frieschen
stadhouder; werd 5 Nov. 1726 met den burcht Baarlo, de halve heerlijkheid van
dien naam en eveneens met de halve heerlijkheid Grefrath beleend, na den dood
zijns vaders. Den 1. Juni 1736 deed hij met zijn broeders F r a n s J a c o b en
W i l l e m R a i m o n d en zijn zuster M a r i a A d r i a n a , afstand van de successie
van hun oom van moederszijde, Philip Adriaan van Varick; in 1743 kreeg hij het
huis de Ray te Baarlo van Hendrik Leopold van Baexen voor 1000 kleefsche
rijksdaalders in pand; den 21. Juli 1744 verleende Frederik IV, koning van Pruisen,
hertog van Gelder enz. hem brieven van terrier, voor de aangifte der leen- en
laatgoederen van het huis Baarlo; den 10. Dec. 1746 werd hij beleend met 7 ½
morgen kluppelleen, voorheen gespleten uit het leen van Caldenbroeck onder
Grubbenvorst; gedurende de jaren 1748-52 was hij in proces met den schepen
Hendrik van Darth van Venlo over het recht van weidegang van den Roeffertshof
te Baarlo; den 12. Jan. 1754 werd hij bij vonnis van den Raad van Brabant
uitgenoodigd te verschijnen voor de commissarissen ten einde tot een vergelijk te
komen in zijn proces met den heer van Varick, erfburggraaf van Brussel. Hij huwde
10 Juli 1731 met C a t h a r i n a A n n a J o s e p h i n a d e l M a r m o l (overl. 31
Jan. 1763, dochter van don Lorenzo, opperboschwachter van Brabant, ridder van
St. Jacob en van dona Margaretha Maria Petronella Arazola de Onate). Uit dit
huwelijk werden vijf jong gestorven kinderen geboren.
Zie: H e n r i d e l'E s c a i l l e , La Seigneurie de Baarlo in Publ. de la soc. hist. et
arch. dans le duché de Limbourg XXXIII (1896-97), 395-397; Beleeningen in 't
Overkwartier van Gelder (1715-47), in Maasgouw (1879), 169-170; W. G o o s s e n s
e n P. D o p p l e r , Archieven, afkomstig van het kasteel Baarlo (1928), 14-15, 20,
24-27, 30, 104, 109-110.
Verzijl

[Biervliet, Pieter Bartholomeusz. van]
BIERVLIET (Pieter Bartholomeusz. van), kartuizer, overl. einde 15de eeuw, 10 Dec.
1466 werd hij monnik in het kartuizerklooster Koningsdal te
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Gent. Hij schreef meerdere boeken af. In 1485 is hij overgeplaatst naar den
Zonneberg bij Kampen, waar de kartuizers een nieuwe nederzetting waren begonnen.
Ook is hij vicarius geweest van het kartuizerklooster Sion bij Zierikzee. In 1490
kwam hij als hospes naar de chartreuse te Kiel bij Antwerpen.
Zie: Fundatio domus Gandensis (hs. no. 4056, Kon. Bibl. Brussel), appendix.
Scholtens

[Biesbrouck, Petrus Franciscus van]
BIESBROUCK (Petrus Franciscus v a n ), of v a n B i e s e n b r o e c k , geb. te
Meenen in Vlaanderen omstreeks 1672, overleed als oud-katholiek pastoor te
Delfshaven. Hij was priester van het bisdom Doornik, pastoor te Wevelghem sinds
1703 en stond bekend als vurig jansenist. Hij was een der voormannen van het
bisdom, die in beroep gingen tegen de pauselijke bul Unigenitus door den bisschop
afgekondigd, 2 Aug. 1714. Hij weigerde zich te onderwerpen; in zijn parochie
ontstonden oploopen, rustverstoringen en opstand tegen den pastoor. Ten slotte
werd hij door zijn parochianen verdreven, 29 Mrt. 1719. Hij bleef zich echter te
Meenen ophouden en werd aldaar gesuspendeerd a divinis, 12 Nov. 1719. 1728
werd hij als pastoor ontzet van zijn parochie, welke zoolang bediend was door een
desservant. Hij vluchtte na een verblijf te Roncq naar Holland met verschillenden
zijner partijgenooten en werd door den oud-katholieken bisschop Barchman Wuytiers
aangesteld als pastoor te Delfshaven 21 Mei 1729, waar hij 1732 nog werkzaam
was.
Zie: Analectes hist. eccl. Belg. XXXIX (1913), 419; Bijdr. bisdom Haarlem XVII
(1891), XXV (1900), 247; A. C o u l o n , Hist. de Wevelghem (Bruges 1890), 246.
Fruytier

[Blaauw, Gerrit]
BLAAUW (Gerrit), doopsgezind predikant te Wormerveer, in het tweede deel van
de 18e eeuw, ‘de kundige en schrandere onderzoeker van de voorrechten en
gebruiken der nederlandsche doopsgezinden’: hij heeft veel gedaan en geschreven,
dat heeft geleid tot de oprichting van de Algemeene Doopsgezinde Sociëteit, ter
opleiding van leeraren: o.a. Ontwerp ter meerdere aankweeking van leeraren (1722);
Brief aan .... behelzende een antwoord op .... drie ... vraagen omtrent vrijheid van
godsdienst der Doopsgezinden (Amst. 1765). Ook schreef hij enkele
gelegenheidsleerredenen, bijv. bij zijn gouden ambtsfeest in 1777.
Zie: Mennonitisches Lexikon 1 (Frankf. a.M. 1913), 225; Jaarboekje voor de
doopsgez. gemeente (1837), 67, 96; (1850), 121; Doopsgezinde Bijdragen (1890),
82 v.; Catalogus v.d. bibliotheek der Ver. dpsgez. gemeente te Amsterdam (Amst.
1919), 220, 249; R. A r r e n b e r g , Naamlijst van Nederl. boeken tot 1787, 64.
Knipscheer

[Bleckmann, Theodoor]
BLECKMANN (Theodoor), geb. 2 Dec. 1829, overl. te Velp 29 Nov. 1911, werd in
1846 student aan de Koninklijke academie te Delft en verwierf in 1850 het diploma
van burgerlijk ingenieur. Na eenige jaren in tijdelijke betrekkingen bij den waterstaat
gediend te hebben, nam hij in het voorjaar deel aan het vergelijkend examen voor
surnumerair van den waterstaat, een betrekking, die toen werd ingevoerd, nadat
ruim een jaar te voren de laatste adspirant-ingenieurs-surnumerair tot
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adspirant-ingenieur bevorderd waren. Hij werd 21 Mei 1853 tot surnumerair benoemd
met ingang van 1 Juli d.a.v. en toegevoegd aan N.J. van der Lee (dl. II, kol. 795) te
Groningen. Bij Koninklijk besluit van 4 Apr. 1854 met 1 Juli d.a.v. tot
adspirant-ingenieur bevorderd, nam hij van 11 Mei tot 1 Juli van dat jaar den dienst
van van der Lee waar. Met laatstgenoemden datum werd hij aan den algemeenen
dienst te 's Gravenhage geplaatst.
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Daar heeft hij zeer vele waterpassingen verricht, o.a. die over de Ooster- en
Wester-Schelde. Ook was hij medewerker voor de technische termen van het
Nederlandsch woordenboek van de Vries en te Winkel.
In de vergadering van het Koninklijk instituut van ingenieurs van 12 Apr. 1859
vestigde hij de aandacht op den kort te voren door Giffard uitgevonden injector, die
tegen den stoomdruk in het water in den ketel pompt, en tegenwoordig aan elken
ketel gebruikt wordt. Merkwaardig is het, dat de groote I.P. Delprat (dl. VI, kol. 390)
verklaarde, dat die injector een onmogelijkheid, was.
Met ingang van 1 Mei 1859 werd hem het arrondissement Middelburg, bestaande
uit Walcheren en Noord-Beveland, opgedragen. Dit verwisselde hij, nadat hij 27
Jan. 1860 met ingang van 1 Mei d.a.v. tot ingenieur 2e klasse bevorderd was, met
den laatstgenoemden datum tegen het arrondissement Goes, bestaande uit
Zuid-Beveland, waarbij 1 Oct. 1860 Noord-Beveland gevoegd werd.
Vanwege de Staatsspoorwegen zou het kanaal van Hansweerd naar Wemeldinge
aangelegd worden, ten einde de door den spoorwegdam in de Ooster-Schelde af
te snijden gemeenschap te water te herstellen. Men achtte het gewenscht, dat een
waterstaatkundige dit kanaal zou aanleggen en bij ministerieele beschikking van
13 Febr. 1864 werd Bleckmann met ingang van 1 Mrt. d.a.v. als sectie-ingenieur bij
den aanleg der Staatsspoorwegen gedetacheerd, hoewel hij in het corps van den
waterstaat bleef medetellen. Hij werd echter ontheven van zijn dienst als
arrondissements-ingenieur.
Toen het werk aan genoemd kanaal grootendeels was afgeloopen, werd
Bleckmann weder met ingang van 1 Jan. 1867 van de detacheering bij de
Staatsspoorwegen ontheven en te Arnhem met dienzelfden dag als
arrondissements-ingenieur geplaatst. Op 29 Nov. 1868 werd hij met 1 Jan. 1869 tot
ingenieur le klasse bevorderd.
Daar hij te Arnhem, inzonderheid bij de afvoermetingen op de hoofdrivieren, goede
diensten bewezen had, werd hem met ingang van 1 Juli 1870 de betrekking van
ingenieur in algemeenen dienst opgedragen. Dit was een nieuwe betrekking, al had
P. Galand (dl. V, kol. 70) haar reeds 9 jaren in naam bekleed tegelijk met die van
ingenieur voor den Rotterdamschen Waterweg. Het was de tijd, dat de
waterstaatskaart met groote kracht moest worden voortgezet, dat de rivierkaart met
een geheel nieuw driehoeksnet op touw gezet moest worden en dat langs de zee
en de benedenrivieren op vele plaatsen registreerende peilschalen opgericht werden,
van de uitkomsten waarvan de bewerking op zijn bureau moest geschieden.
Bleckmann's bemoeienis was van beteekenis en hij had een groot personeel jonge
ingenieurs onder zich. Een hunner wist hem in een onwetenschappelijken roep te
brengen; die ingenieur werd later door de onder hem dienende ingenieurs behandeld
gelijk hij Bleckmann behandeld had. Het gevolg was intusschen, dat Bleckmann
met ingang van 1 Apr. 1873 naar het toen weinig beteekenende westelijk
arrondissement van Noord-Brabant, ter standplaats Breda, werd verplaatst. Hij
schreef hier een paar opstellen, die van goed inzicht getuigen.
Tijdens het hoog opperwater was hem het station Heusden en de beveiliging van
de landen van Heusden en Altena opgedragen. Toen hij in den morgen van 31 Dec.
1880 met den dijkgraaf van het land van Heusden een inspectie langs den dijk

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

69
deed, maakte men hen opmerkzaam op een plaats in de bebouwde kom van
Nieuwkuik, waar vrij veel water binnendijks opborrelde, terwijl het buitenwater zeer
hoog tegen den dijk stond. Bleckmann ging onmiddellijk waarnemingen doen omtrent
de hoeveelheid vaste stoffen, die door het opborrelende water medegevoerd werden
en het bleek, dat die hoeveelheid nagenoeg nul was. Hij besloot hieruit. dat ter
plaatse voorloopig geen gevaar was en stelde dus geen bijzondere maatregelen
voor, maar des avonds van denzelfden dag brak aldaar de dijk door, eenige huizen
verdwenen in de diepte en het land van Heusden en daardoor ook het land van
Altena liepen onder water, iets dat in 81 jaren niet geschied was.
De schuld van dit ongeval werd aan Bleckmann geweten, hoewel een ander
waarschijnlijk niet anders gehandeld zou hebben. Toen in Mrt. 1881 twee
hoofdingenieursplaatsen te vervullen waren, gingen twee jongere ambtgenooten
hem voorbij, onder wie Brevet (dl. II, kol. 248), die zeker minder bekwaam was dan
hij. Tegelijk werd hij met 1 Apr. 1881 naar Utrecht verplaatst. Daar heeft hij tweemaal,
van 1 Oct. tot 1 Nov. 1881 en van 11 Apr. tot 1 Juni 1888, den dienst van
hoofdingenieur in die provincie waargenomen.
Om redenen van gezondheid had hij van 1 Nov. 1890 tot 1 Juni 1891 verlof; op
laatstgenoemden dag werd hem weder het arrondissement Utrecht opgedragen,
maar spoedig moest hij ontslag vragen, hetwelk hem bij Koninklijk besluit van 27
Oct. 1891 met ingang van 1 Nov. d.a.v. eervol verleend werd, terwijl hem tevens de
rang van hoofdingenieur werd toegekend. Hij zette zich toen te Velp neder.
Bleckmann had nog jaren, nadat hij voorbijgegaan was, op een rehabilitatie
gehoopt. Toen dit niet geschiedde, trok hij zich uit de ingenieurswereld terug. Hij
bepaalde, dat zijn overlijden aan geen voormalig ambtgenoot bekend gemaakt
mocht worden en dat het slechts in een plaatselijk blad geadverteerd mocht worden.
Hij schreef: Nota omtrent verrigte waterpassingen over breede stroomen, met E.
S t e u e r w a l d , in Notulen Koninklijk instituut van ingenieurs (1857-1858), 104;
Onderzoek van den waterafvoer van het Pannerdensch Kanaal, in dezelfde Notulen
(1867-1863), 200; Nota en tabellen betreffende het slibgehalte in het water van het
Pannerdensch Kanaal, in Verhandelingen van hetz. Instit. (1870-1871), 89; Over
den pulsometer, in dezelfde Verh. (1876-1877), 282; De pulsometer toegepast,
vertaling met naschrift, in dez. Verh. (1877-1878), 248; Kanaal van Breda naar
Oosterhout in verband beschouwd met de waterverversching en waterontlasting
van Breda (Breda 1878); De verbetering der Nederlandsche hoofdrivieren in
Aardrijkskundig weekblad, 1e jaargang, 3, 12, 19 en 26 Juli 1880.
Hij huwde 20 Aug. 1863 M.C. v a n d e n B o s c h , geb. 23 Oct. 1842, nog in
leven.
Ramaer

[Bleeksma, Pieter G.]
BLEEKSMA (Pieter G.), geb. te Roordahuizum 21 April 1821, overl. 29 Nov. 1897,
was hoofd der school te Schingen, schreef in de friesche taal Marten Clant, ef de
swerveling fen Boxum, hist. rom. verhaal (1871); Rym en Onrym (1886); Rymkes,
út de rarekiek fen it minskelibben (1886); Snip snapt, ef de helper tsjin wille en tank.
Hij woonde in 1878 te Hardegarijp, en gaf op friesche dorpen ‘Winterjounenocht’.
Zie: mijn Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert 1926) 579, 606; mijn Stads- en
Dorpskroniek
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van Friesland (Leeuwarden 1932) II op Register; J. H o r n s t r a in Fryslân, 1931.
Wumkes

[Bleiswijk, Mr. Hugo Adriaan van]
BLEISWIJK (Mr. Hugo Adriaan v a n ), geb. te Enkhuizen 20 Febr. 1803, overl.
aldaar 2 April 1872, was de zoon van Mr. Pieter Adrianus van Bleiswijk (zoon van
Mr. H.A. van Bleyswijk (dl. III, kol. 120)) en S i b y l l a H e l e n a B r u y n .
Hij studeerde te Leiden, waar hij werd ingeschreven 22 Juli 1822 en waar hij 21
Dec. 1827 in de rechten promoveerde op een dissertatie getiteld An pacta
contractibus stricti juris adjecta, insint iis ex parte actoris.
Hij werd advocaat in zijn geboorteplaats en in Febr. 1828 gekozen tot lid van den
raad, in Dec. 1832 tot wethouder en 18 Oct. 1835 tot burgemeester dier stad
benoemd. De stedelijke raad koos hem 1 Juni 1833 tot lid der Staten van Holland,
welke hem 8 Juli 1840 als lid der Dubbele Kamer ter beoordeeling van het ontwerp
der grondwetsherziening aanwezen. Nadat Noord- en Zuid-Holland, ingevolge de
herziene grondwet, gescheiden waren, werd hij 22 Dec. 1840 door de Staten van
Noord-Holland, van welke hij bij die scheiding lid geworden was, tot lid der Tweede
Kamer gekozen.
Hij was een der meest conservatieve leden; hij werd daarover in de liberale bladen
zeer hard gevallen. De Arnhemsche Courant noemde hem het bleitje. Op 5 Juli
1847 werd een zeer afkeurend oordeel over zijn conservatisme in het Algemeen
Handelsblad uitgesproken. Dit verdroot hem, die financieel onafhankelijk was,
zoozeer, dat hij bij zijn periodieke aftreding tegen Oct. 1847 verzocht, niet meer in
aanmerking te komen. Hij werd 8 Juli van dat jaar vervangen. Later heeft hij steeds
geweigerd eenige politieke candidatuur aan te nemen.
Op zijn verzoek werd hij om gezondheidsredenen als burgemeester van Enkhuizen
eervol ontslagen bij Koninklijk besluit van 12 Sept. 1868, met ingang van 1 Oct.
d.a.v.
Hij was ongehuwd.
Ramaer

[Block, Cornelis]
BLOCK (Cornelis), ook, maar ten onrechte, C o r n e l i s B e e c k of v a n B e e c k
genoemd, overl. 11 Dec. 1553, zoon van G i e l i s B l o c k , deken van het
‘Zadelaarsgild’ te Utrecht; zijn moeder heette L y s b e t h . In 1520 komt hij voor als
procurator van het regulierenklooster Domus Beatae Mariae virginis et duodecim
apostolorum te Utrecht, welk ambt hij twaalf jaren later verwisselde voor het prioraat,
dat hij tot zijn dood bekleedde. Ten jare 1544 hield hij naar aanleiding van de
woorden ‘Feria pessima comedit eum, bestia devoravit Joseph’ (Gen. XXXVII: 33)
voor het generaal kapittel van Windesheim een Concio pro proprietate, waarin hij
uiteenzette dat de kloosterlingen geen persoonlijk bezit mochten hebben. Deze
kapittelrede, die dus gericht was tegen wie men noemde de ‘proprietarii’, is afgedrukt
achter de Constitutiones windesemenses van 1553, evenals de door hem geschreven
Tractatulus de simonia religiosorum. Nog schreef hij omstreeks 1535 een kroniek
van zijn klooster, veel bijzonderheden bevattende over het utrechtsche schisma
(1423-1450); zij berust sedert 1882 in handschrift te Utrecht in de
universiteitsbibliotheek en werd in 1895 door J.G.Ch. J o o s t i n g uitgegeven (zie
opgave hieronder).
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Zie: W. M o l l , Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de hervorming II, 2de st.
(Arnh. 1867), 348 (onjuist de daar vermelde tijdsbepaling); J.C. v a n S l e e , De
kloostervereeniging van Windesheim (Leid. 1874), 94 aant. 3, 156-157, 306, 317,
323;
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J.G.R. A c q u o y , Het klooster te Windesheim en zijn invloed I (Utr. 1875), 206 aant.
3, II (Utr. 1876), 89 de aant., 148, 150, 214, 281 aant. 1, 338 aantt. 4 en 6, III (Utr.
1880), 18; J. d e H u l l u , Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtsche schisma
(Leid. 1892), 74 aant. 2; J.G.Ch. J o o s t i n g , Cornelis Block's Kroniek van het
regulieren-klooster te Utrecht, in de Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch
Genootschap XVI ('s Gravenh. 1895), 1-93 (afdr. der kroniek, 20-93).
Brinkerink

[Bloemarts, Theodorus Egbertus]
BLOEMARTS (Theodorus Egbertus), ged. te Roermond 9 Oct. 1668, overl. aldaar
21 Aug. 1720, zoon van J u d o c u s B., advocaat, raad- en vice-momber aan het
Souverein Hof te Roermond en lid der H. Sacramentsbroederschap in de kathedraal
aldaar, en van G e r t r u d i s v a n d e r G h e e s t . Hij promoveerde te Leuven tot
J.U. Lic. en werd 21 Sept. 1696 te Roermond priester gewijd. In 1704 dong hij met
Joannes van Laer, pastoor te Horst, naar de opengevallen pastorie van Montfort
(Lb.), werd kanunnik eener tweede stichting en in 1708 deken van het kapittel der
kathedrale kerk in plaats van Joannes Antonius Dumont. Sedert 29 Sept. 1709 was
hij lid der broederschap van O.L. Vrouw Op Ter Poorten in de kathedraal; 20 Juni
1711 ontving hij als deken de bisschoppelijke institutie te Thorn. Hij nam meermalen
de bediening waar van vicaris-generaal en was de rechterhand van bisschop
d'Ongnies in het bestuur van de diocees. Ook is hij proost van Kessel (Lb.) geweest.
Zijn broeder J o a n n e s G o d e f r i d u s (ged. te Roermond 18 Nov. 1664, overl.
aldaar 7 Aug. 1721), was raad en substituut-momber (1713-20) aan het Souverein
Hof te Roermond, sedert 20 Juni 1694 lid der broederschap van het H. Sacrament,
waarvan hij in 1697 meester was; en gehuwd met Anna Maria Coebergh uit Grave
(overl. te Roermond 31 Jan. 1738).
Zie: Doopregisters van Roermond (1664-77), (1699-1702); Overlijdensregisters
van Roermond; J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom Roermond III, 106;
L a m b e r t S i m o n i s , Aanteekeningen over de familien Hagen - Bloemarts Winckelman in Limburg's Jaarboek VI, 1 (1898-99), 54, 55, 57; A.F. v a n B e u r d e n ,
De loffelicke Broederschap van het Heyligh sacrament in den St. Christoffel
Kathedraal te Roermond in hetz. jaarb. XXVIII, 3-4 (1922), 113, 116; E m .
J a n s s e n , Register van de O.L. Vrouwe Broederschap Op Ter Poorten te
Roermond in hetz. jaarb. XXXIV (1928), 10.
Verzijl

[Bloembergen, Auke Ez.]
BLOEMBERGEN (Auke Ez.), geb. te Leeuwarden in 1839 en aldaar overl. 20 Mei
1901, welsprekend en bekwaam friesch rechtsgeleerde, werd 18 Sept. 1856 als
student in de rechten ingeschreven aan de hoogeschool te Leiden, waar hij in 1861
promoveerde op een proefschrift Over papier aan toonder. Hij werd in 1887 lid der
Provinciale Staten van Friesland, in 1888 lid der Gedeputeerde Staten, en later lid
der Eerste Kamer. Vele jaren was hij lid van de vrijmetselaarsloge ‘De Friesche
Trouw’, en ook in het hoofdbestuur der nederl. vrijmetselarij bekleedde hij een
voorname plaats. Tot oprichting van een ambachtsschool te Leeuwarden gaf hij
mede den stoot. In het 50-jarig Gedenkboek dier school vindt men zijn portret. Hij
bezorgde de uitgave van J. v a n d e r V e e n , Memorie van eisch in hooger beroep,
ingediend bij het gerechtshof te Leeuwarden, door kerkvoogden der Ned. Herv.
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Gemeente te Oosterend (Leeuw. z.j.); werkte mee aan het Rapport in zake het
Toynbeewerk vanwege het Nut; en in 1892
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verscheen zijn inleidend woord op het eeuwfeest van het Nutsdepartement
Leeuwarden. Hij was gehuwd met J.E. S i n g e l s .
Zie: mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland, (Leeuwarden 1932) II, Register;
Leeuw. Cour. (22 en 24 Mei 1901).
Wumkes

[Bloot, Pieter de]
BLOOT (Pieter d e ), schilder, werd omstr. 1602 te Rotterdam geboren en overleed
aldaar in de week van 3-9 Nov. 1658. Zijn ouders P i e t e r d e B l o o t en A n n e k e
J a c o b s waren uit Antwerpen afkomstig. Uit een eerste huwelijk van een zijner
ouders was geboren J o s i j n t j e , die later den lijstenmaker Pieter Jansz. Molijn
huwde; zij werd in Sept. 1617 ziek en bedacht haar halfbroeder bij testament, de
erfenis zou hij krijgen bij zijn meerderjarigheid, doch zij werd beter en maakte later
weer een testament, waarbij zij P. de Bloot of zijn kinderen tot universeel erfgenaam
maakte; de schilders Vincent Casteleyn en Augustijn Vioolo waren getuigen. P. is
driemaal getrouwd geweest. Hij huwde op 23-jarigen leeftijd den 31 Dec. 1624 met
A n n e k e F r a n s , weduwe, wonende in dezelfde straat als hij; na haar dood
hertrouwde hij 16 Nov. 1625 reeds weer met G r i e t j e H u b e r t s dochter, ook
deze stierf spoedig en 25 Aug. 1630 huwde hij voor de 3de maal met de weduwe
van een timmerman, M a r i e G o v e r t z V o g e l s . De laatste twee huwelijken
werden niet in de Geref. kerk, maar ten stadhuize voltrokken. Kinderen had P. de
B. uit zijn eerste twee huwelijken niet, zijn 3de vrouw had een zoon uit haar vorig
huwelijk. Uit zijn derde huwelijk echter had de B. eenige kinderen; twee stierven er
spoedig; hij had een zoon, die naar hem genoemd werd en in 1650 meerderjarig
was.Deze zoon stierf in 1652; bij het huwelijk van een anderen zoon, G o v e r t ,
waren zijn vader en moeder getuige, in 1658 werd dien Govert een dochter geboren.
P. de B. was zeer welgesteld. Op 22 Juli 1630 bezat hij o.a. twee huizen in de
Kalverstraat, een huis op de Meent, belast met een kapitaal van ƒ 1900, een rentebrief
van ƒ 400 en meubilair; verschillende malen hooren wij, dat hij linnen verkoopt en
koopt. Zijn derde vrouw was in nog beter doen, zij bezat een groot aantal huizen en
rentebrieven o.a. van ƒ 1600, ƒ 800 en ƒ 500. P. de B. was blijkbaar een man van
gewicht; zoo hooren wij, dat hij 1653 scheidsrechter was met L. Heynsius, secretaris
van Delft, in een geschil tusschen Dr. Jac. v. Hoochstraten en Abr. Dullaert. Een
ander maal is hij getuige van de verklaring van schipper Ariëns, dat hij een schip
heeft overzeild. De B. nam in 1646 een tegelbakkerij over aan de Oostzijde van de
Delftsche vaart, waarschijnlijk was het daarvoor, dat hij van de weduwe van
burgemeester Hartichvelt ƒ 3000 leende. Het schijnt echter met die tegelbakkerij
niet zeer goed gegaan te zijn, want een bloedverwant van zijn vrouw, Corn. Stolwijck,
was borg voor ƒ 4000 hypothec. schuld van P.; acht jaar later, in 1654, blijkt dat de
B. nog niet betaald heeft; hoe het er ten slotte mee afliep, weten we niet. Als schilder
was de B. van vrij veel belang. Hij maakte genrestukken, landschappen en als
genrestukken opgevatte verhalen uit den bijbel. Hij schilderde zeer verschillend,
soms grof en ruw, soms glad; de kleur zijner schilderijen is soms zeer harmonieus,
doch koeler dan die van Brouwer, waarmee ze overeenkomst toonen. Immerzeel
roemt zijn licht en donker, zijn perspectief; zijn coloriet is zacht en behaaglijk, zegt
hij; hij noemt hem een getrouwnavolger van de natuur, o.a. wat betreft kleeding,
‘standen’ etc. Het grootst in aantal zijn zijn interieurs; zijn landschappen doen aan
van Goyen
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denken. Dat hij ook vruchtenstukken zou gemaakt hebben, zooals het
schildersregister van J. Sijsmus (omstr. 1669-78) vermeldt, is waarschijnlijk een
vergissing. Zijn landschappen stellen voor: halten voor herbergen, landloopers op
een weg, veerponten, kermis in een dorp; een enkelen keer komt een landschap
voor met een bijbelsche voorstelling, als: Christus geneest de blinden; zijn interieurs
geven weer het kantoor van een advocaat, boerenwoningen met veel keukengerei,
kroegscènes, soms ook speelt zich in hen een bijbelsche voorstelling als die van
Christus met Maria en Martha af.
Zijn schilderijen zijn niet zeldzaam en waren reeds vroeg zeer in trek. Zoo bezat
de schilder Herm. Saftleven in 1627 vier stukken van hem en de schilder J.M.
Molenaer had een landschap van hem, dat zich bevond ten huize van mej. Dor.
Felbier en bij taxatie van de geheele verzameling het duurst werd getaxeerd. We
kennen schilderijen van P. de B. o.a. uit de jaren 1628, 1634, 1636, 1637, 1638,
1639, 1640 en 41. Toen P. de B. in 1658 stierf liet hij geen minderjarige kinderen
achter; hij werd volgens het gewone tarief voor een begrafenis in de kerk begraven.
Zijn vrouw overleefde hem vier jaar en stierf in 1662.
Naar zijn werk maakte prenten o.a.: J.F. Morgenstern.
Zie: A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (Wien und Leipzig 1906) I, 118,
III (1911), 30; U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgem. Künstlerlexikon (Leipzig 1916)
IV, 138; Aant. Rijks Prentenkabinet te Amsterdam door E.W. M o e s afd. schilderijen.
J.M. Blok

[Bocholtz, Gerard van en tot]
BOCHOLTZ (Gerard v a n e n t o t ), overl. 4 Juli 1359, begr. in de kerk te Lobberich.
Hij verkocht met zijn echtgenoote A l e i d i s , kort na 1 Sept. 1343, aan den magistraat
der stad Venlo een groot steenen huis, gelegen op de Lomstraat te Venlo, hetwelk
tot raadhuis, gerechtsgebouw en vleeschhal werd ingericht. De koopprijs werd ten
deele gekweten door een schuldvergelijking met een rente van 3 mark, 4 schellingen
en 8 penningen, waarvoor ten laste der verkoopers en ten behoeve der stad
verbonden was een beemd van 20⅓ morgen, gelegen tusschen de hoeve Wylre
en den berg aan den Holtmolen, en anderdeels door de vestiging eener rente van
4 mark en 12 penningen. Zijn kinderen waren: H e r m a n , heer en stamvader der
linie I n g e n h o v e n enz. (te Lobberich), gehuwd met Adelheid van Bellinghausen,
hertrouwd met Catharina van Wachtendonck; W i n a n d , stichter der linie
B o c h o l t z , huwde Adriana van Bylandt; H e n d r i k , heer van Wylre; hij ontving
13 Mei 1374 van de stad Venlo ter aflossing van bovengenoemde rente een gedeelte
van het stadsbroek, groot 14½ morgen en 5 roeden bij den Holtmolen, terwijl hij
voor een cijns van 6 mark, 3 schellingen eigenaar van het andere gedeelte werd;
zijn zoon Gerard gaf het genoemde broek weder aan de stad terug (20 Sept. 1436);
G e r a r d , drost te Brüggen, kinderloos, was gehuwd met Elisabeth van Huckinck;
D i n a , ongehuwd, en A d e l h e i d , gehuwd met Peter van Broeckhuysen tot
Grubbenvorst.
Zie: M a r t i n J a n s e n , Het stadhuis te Venlo in Maasgouw (1880), 253 v.; P.
M ü l l e r , Het stadhuis te Venlo in De Nedermaas (April 1931), 101 v.; Inventaris
van het Oud Archief der Stad, Municipaliteit en Gemeente Venlo nos. 584, 585 en
588; J o h a n n F i n k e n , Geschichte der ehemaligen Herrlichkeit Lobberich
(Lobberich 1902), 81-82.
Verzijl
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[Bocholtz, Godfried baron van]
BOCHOLTZ (Godfried baron v a n ), heer van Grevenbroich enz., overl. te Venlo 21
Oct. 1577, zoon van A r n o l d en van A l e x a n d r i n a F r a n c i s c a V i n c k t o t
L a n g e f e l d . Hij was drost en pandheer van Wachtendonck, sedert 15 Oct. 1547,
en kreeg met toestemming van keizer Karel V Grevenbroich in pand, welke
heerlijkheid hij later kocht. In 1547 wordt hij vrijheer genoemd en in 1555 en 1560
op den landdag te Roermond en Nijmegen als lid der ridderschap verschreven. Na
een gevecht met de Staatschen werd hij 20 Oct. 1577 doodelijk gewond naar zijn
huis te Venlo gebracht, waar hij den volgenden dag overleed. Hij huwde volgens
huwelijksche voorwaarden van 14 Mei 1545 M a r i a v a n R e i f f e r s c h e i d ,
vrouwe van Pesch, en hertrouwde in 1546 A l e x a n d r i n a v a n W i t t e n h o r s t ,
dochter van Jan, heer van Horst, en van Judoca van Wees. Zijn dochter
M a r g a r e t h a bracht het pandschap van Wachtendonck aan haar gemaal Arnold
III Huyn van Geleen (dl. VIII, kol. 895).
Zie: J o h a n n F i n k e n , Geschichte der ehemaligen Herrlichkeit Lobberich
(Lobberich 1902), 102; Alphabetische lijst der edelen die sedert 1555 ter bijwoning
van de vergaderingen der Staten van het Overkwartier beschreven werden in
Maasgouw (1881), 535; J. V e r z i j l , Genealogie der heeren en pandheeren van
Wachtendonck (m.s. 1918).
Verzijl

[Bocholtz, Willem van en tot]
BOCHOLTZ (Willem v a n e n t o t ), of v a n B o e c k h o l t , geb. in 1523, overl. te
Luik 20 Mei 1595, zoon van A r n o l d en van A l e x a n d r i n a F r a n c i s c a V i n c k
t o t L a n g e f e l d . Hij werd verschreven onder de ridderschap van de Veluwe
1555-86, was drost van Wageningen 1555-80, huwde met O d a v a n
C o r t e n b a c h (overl. te Luik 27 Mrt. 1616), dochter van Willem, heer van Helmond,
en van Anna van Honseler. Hun kinderen waren: A r n o l d (geb. 1561, overl. te Luik
21 Dec. 1632), domproost te Hildesheim en proost van Tongeren, domheer van
Luik en Munster, geheimraad van den bisschop van Luik; G o d f r i e d , baron van
Bocholtz en Cortessem, Orey en Grosstelt, grootmeier en raad van den keurvorst
van Keulen. tevens bisschop van Luik, gouverneur van het land van Grevenbroeck
en Peelt (overl. 24 Febr. 1638), huwde eerst Margaretha van Boedtberg, erfgename
van Breberen (overl. in 1599), daarna in 1602 Margaretha van Groesbeeck,
erfgename van Orey (overl. 28 Febr. 1662); J o h a n , die door straatroovers werd
vermoord; en W i l l e m , domheer te Luik, Munster en Hildesheim.
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 de Veluwe,
54; J o h a n n F i n k e n , Geschichte der ehemaligen Herrlichkeit Lobberich (Lobb.
1902), 102.
Verzijl

[Blook, Jan Janse]
BLOOK (Jan Janse), geb. 1572, raad 1597, schepen 1603, 1613, burgemeester
van Vlissingen 1606, 1612, dijkgraaf van de Westwateringhe van het eiland
Walcheren, overl. 21 Nov. 1613, was gehuwd met M a y k e n A d r i a e n s .
Zie: Grafschriften in St. Jacobskerk Vlissingen in Arch. Zeeuwsche Gen. (1913).
van Beurden
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[Bock, Daniël de]
BOCK (Daniël d e ), geb. te Colombo op Ceijlon 16 April 1743, 1762 soldijoverdrager
in nederl. dienst, 1767 onderkoopman, 1776 opperkoopman, hoofdadministrateur
provisioneel te Colombo, vertrok 1789 naar Nederland, was gehuwd met M a r i a
S o p h i a W e r m e l s k i r c h e r , begraven in de Jaffnakerk te Colombo 15 Juni
1788.
Zie: R.P.v.d. B o s c h , Hist. geneal. aanteekeningen betr. Ceylon onder
Compagniesbestuur.
van Beurden
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[Bodaen, Joannes]
BODAEN (Joannes), geb. 1589, overl. te Utrecht 1641 (?). In het jaar 1608 trad hij
in den Bosch in de orde van St. Dominicus, predikte veel te Leuven en was
zielsbestierder in het klooster Leliëndaal te Brugge, waarna hij prior werd in het
klooster te 's Hertegenbosch. Den 2. Mei 1620 toog hij als missionaris naar Haarlem,
waar hij echter eerst 1621 door de kerkelijke overheid werd toegelaten. Hoe lang
hij daar werkzaam bleef is onbekend, in 1631 of 1632 vinden wij hem te Utrecht,
waar hij socius was van P. Vincent Andriessen, hij werd daardoor de stedelijke
overheid gevangen gezet. Jasper van Nes, die naar Woerden vertrok, betaalde zijn
losprijs en nam hem met zich mede. Daar hij toch niet aanstonds weer te Utrecht
aan het werk kon gaan, nam hij zijn nieuwen werkkring gaarne aan. In 1636, toen
hij veilig kon aannemen, dat de verbittering tegen hem geluwd was, keerde hij terug
en opende er de tweede predikheeren-statie in de Walsteeg.
Zie: Godsdienstvriend (1869) I, p. 87; Bijdr. Haarlem I, 332.
Kleijntjens

[Boechamer, Marcilius]
BOECHAMER (Marcilius), kartuizerprior, overl. in 1457 of 1458 bij Arnhem. In 1414
verbleef hij als student aan de universiteit te Keulen. Later trad hij in het
kartuizerklooster Monnikhuizen bij Arnhem, waar hij als monnik is geprofest. Na het
overlijden van dom Joannes in 1436 of begin 1437 volgde hij dezen op als prior van
het klooster, en wel onder moeilijke omstandigheden. Er was sprake van het vertrek
van het convent naar andere huizen der orde, vermoedelijk in verband met de
troebelen in Gelderland en de ontevredenheid tegen den hertog. Marcilius Boechamer
was in 1438 op het generaal kapittel in de Grande Chartreuse tegenwoordig. Hij
verkreeg daar op zijn dringend verzoek ontheffing van het prioraat te Monnikhuizen.
Hij werd als prior van dat huis opgevolgd door Garcilius van Gruythuys (zie art.).
Tegelijkertijd benoemde men hem tot prior van het ‘Hollandsche Huis’ buiten
Geertruidenberg. Hoe lang hij dit klooster heeft bestuurd, kan niet nauwkeurig worden
vastgesteld. De akten van het generaal kapittel in de jaren 1439-49 vermelden
telkens slechts, dat aan den prior van Geertruidenberg geen ‘misericordia’ is
verleend. In 1449 werd echter op het generaal kapittel het overlijden gemeld van
Henricus Best, prior van Geertruidenberg, zoodat waarschijnlijk reeds eenige jaren
eerder het bestuur van Boechamer tusschentijds een einde had genomen. Hij is
vervolgens naar Monnikhuizen teruggekeerd, waar hij als vicarius van het klooster
is gestorven.
Zie: H. K e u s s e n , Die Matrikel der Univesität Köln (1389 bis 1559) I (Bonn
1892), 138; Chartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del
Galluzzo, Florence); H.J.J. S c h o l t e n s , De priors van het kartuizer klooster
Monnikhuizen bij Arnhem in Archief v.d. Gesch. Aartsbisd. Utrecht (1932), 50-51.
Scholtens

[Boeckaert, Cornelis]
BOECKAERT (Cornelis), een doopsgezind ziekentrooster te Amsterdam, die schreef:
Wederlegginge eens tractaets, ghemaeckt door twee Waterlantsche
wederdoopersche bisschoppen, namelijck Hans de Ries (dl. II, kol. 1209-1211) ende
Jacob Jansz (zie in dit deel in voce).
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Zie: Doopsgezinde Bijdragen (1864), 33-37; Catalogus van de bibliotheek der
Ver. dpsgez. gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 212.
Knipscheer

[Boegel, Gaert of Goert]
BOEGEL (Gaert of Goert), ook wel Gerard genoemd, heer van Oyen bij
Broekhuizenvorst, overl. te Venlo in 1530. Hij was rentmeester van Venlo 1464,
peijburgemeester 1483, 1499, provisor der O.L. Vrouwe Broeder-
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schap 1498, schepen van Venlo 1506-30, regeerend burgemeester 1509, 1515,
1523 en 1529. Hij pachtte 2 Febr. 1511 van Henricus Rothues, pastoor te
Wevelkoven en Gerrit ingen Scheijt, scholtis te Gribben (Grubbenvorst) namens
den heer van Gribben, den tol van Venlo voor 12 jaren. Zijn echtgenoote
E l i s a b e t h , dochter van Seger van Broeckhuysen genaamd Oyen, had hem de
heerlijkheid en het kasteel van Oyen ten huwelijk gebracht; zij werd als weduwe 19
Aug. 1533 daarmee beleend en vernieuwde den eed in 1544. Zijn kinderen, die 15
Dec. 1530 deelden, waren: Marten (die volgt); G i s b e r t , die 8 Febr. 1548 een
verdrag sloot met Dirk van der Lippe genaamd Hoen, heer van Grubben vorst en
drost van het land van Kessel, en Hendrik Mouts over de 700 gulden, die hij op den
tol van Venlo had staan; G a e r t ; Jan (1) (die eveneens volgt), en G e r t r u d i s ,
vrouwe van Oyen na haar broeder, huwde Willem van Broeckhuysen.
Zie: Maasgouw (1881), 443, (1906), 6, (1907), 11; Stadsarchief van Venlo no.
877 en 879; Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg LXVII (1931), 57.
Verzijl

[Boegel, Jan (1)]
BOEGEL (Jan) (1), overl. te Venlo omstr. 1559, zoon van den voorgaande. Hij was
schepen van Venlo 1554-59, regeerend burgemeester 1554. Hij was gehuwd met
M e t t e k e (M e c h t i l d i s ) v a n d e r W e i d e , die hem een zoon schonk: J a n
(2), overl. in 1620, raad der stad Roermond sedert 1 Febr. 1591, schepen aldaar
sedert 28 Aug. 1591, regeerend burgemeester 1595, 1600, 1607, 1613, 1620. Hij
was (volgens huw. contr. d.d. 10 Febr. 1568) gehuwd met Mechtildis van Cruchten,
dochter van Johan, schout der stad Roermond, en van Rijck (Richardis) van
Leeuwen.
Zie: Maasgouw (1880), 412, (1906), 7; A.F. v a n B e u r d e n , Het Roermondsche
regeeringsgeslacht van Wessem (Sittard 1906), 63-65; Verslagen omtrent 's Rijks
Oude Archieven (1905), 443.
Verzijl

[Boegel, Marten]
BOEGEL (Marten), heer van Oyen bij Broekhuizenvorst, overl. aldaar omstr. 1565,
zoon van Gaert (die voorgaat). Hij volgde zijn vader als heer van Oyen op en
teekende in 1543 het bekende verdrag van Venlo waarbij Willem van Gulik het
hertogdom Gelder aan keizer Karel V afstond. Den 22. Juni 1550 was hij
tegenwoordig bij het sluiten van een verdrag van grensregeling zijner heerlijkheid
en kreeg ook omtrent dien tijd van den Hoogen Raad van Mechelen pardon wegens
een beganen manslag. Den 13. Febr. 1563 werd een zaak tusschen Marten Boegel
heer van Oyen en Peter Mewes uitgesteld tot 3 Maart d.a.v. en den 10. Maart 1563
legde op zijn verzoek Michael Aert Boessems soon van Brockhusen per eed o.a.
de verklaring af, dat hij een tijd geleden momber was geweest van Peter van Uteren
en dat zij toen dienstplichtig waren aan Marten van Oeyen, als momber van Jan
van Oeyen. Marten Boegel, die kinderloos overleed, werd naast zijn echtgenoote
in de kerk van Broekhuizenvorst begraven onder een fraaien grafsteen, welke steen
thans bijna geheel afgesleten is.
Zie: Maasgouw (1907), 11; Overdrachtsregister van Venlo van het jaar 1563 op
het rijksarchief te Maastricht.
Verzijl
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[Boekbinder, Bartholomeus of Bartelmees]
BOEKBINDER (Bartholomeus of Bartel[mees]), of v a n H a l l e , Bosschenaar van
geboorte, onthoofd te Haarlem 26 Maart 1534. Hij was een wederdoopsch prediker
en behoorde, evenals Pieter de Houtzager, tot hen, die hun volgelingen aanspoorden
tot een tocht naar het ‘nieuwe Jeruzalem’ te Munster (zie ook op Jacob (1) van
Campen in dl. I, kol. 546v.).
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Zie: W.I. L e e n d e r t z , Melchıor Hoffmann (Haarl. 1883), 309; L. K n a p p e r t , Het
ontstaan en de vestiging van het Protestantisme in de Nederlanden (Utr. 1924),
196, 201; J. R e i t s m a , Gesch. van de Hervorming en der Herv. Kerk der Ned. (3e
dr. Utr. 1916), 201; Inventaris van Archiefstukken, berustende bij de Ver. Dpsg.
Gem. te Amsterdam (Amst. 1883) I, no. 24; K. V o s , Menno Simons (Leid. 1914),
28; Bibliotheca Reformatoria Neerlandica VII ('s Gravenh. 1910), 31, 44, 117, 119,
558.
Knipscheer

[Boelaard, Jan]
BOELAARD (Jan), studeerde te Leiden en Amsterdam en werd in 1744 predikant
bij de Doopsgezinde gemeente te Harlingen. Hij is de schrijver van: IV godgeleerde
brieven over het onderzoek der H. Schriften (Harl. 1768) en De voorzigtige leidsman
om de Heilige Schriften met nut te lezen (Hoorn 1770).
Zie: Doopsgez. Bijdr. 1868, 106; Catalogus der bibl. der Ver. Doopsgez. Gem. te
Amsterdam II, 252; Inventaris van het Archief der Doopsgez. Gemeente te
Amsterdam II, 282, uitg. 1919, 220; Mennonitisches Lexicon (Frankfurt a.M. 1913)
I, 241.
Wumkes

[Boener, Mathias]
BOENER (Mathias), ook wel genoemd B o n e r u s , geb. te Venlo omstreeks 1590,
studeerde te Leuven, was daar een leerling van Erycius Puteanus. Hij verkreeg den
graad van licentiaat in de rechten, waarbij Antoon Sanderus hem met een gedicht
begroette (S a n d e r u s gedichten uitg. 1621 fol. T 3). Hij ging naar Keulen en stierf
in den bloei zijner jaren in 1614.
Hij disputeerde met Puteanus in 1606, welke toespraken gedrukt werden als
Sclopus Palladis vel declamationes duae etc. habitae Lovanii in Collegio Trilingui
o

Buslidiano (Ger. Revius 1609) 16 pp. 4 .
Zie: S w e e r t i u s , 757; V a l . A n d r e a s , 657, 658.
van Beurden

[Boesses, Adriaan]
BOESSES (Adriaan), heer van Leeuwen en Puijflick, zoon van V i n c e n t
B o e s s e s en S u s a n n a E l i s a b e t h v a n L i t h d e J e u d e , geb. te Tiel 6
Nov. 1742, gedoopt 14 Nov. in de Kleine kerk, vertrok naar Indië 1759, werd raad
van Indië 1784, keerde terug 1787, werd burgemeester van Haarlem 1789. Hij
huwde 31 Jan. 1768 te Batavia A n n a G e e r t r u i d a W e s t p a l m (geb. 12 Nov.
1752, overl. 19 Maart 1781) en hertrouwde aldaar A n n a S i b i l l a H a s e l k a m p
(geb. te Negapatnam 17 April 1751), weduwe van Carel Frederik Severin.
Zie: N. Ned. Jaarboek XVI (1781), enz.
van Beurden

[Boetje, Jochem]
BOETJE (Jochem), geb. 14 Febr. 1841 te Knollendam, waar zijn vader G.J. B o e t j e ,
predikant was, overl. 29 Juli 1890. Hij studeerde te Amsterdam 1859-64 en werd
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Juni 1864 tot proponent bij de Doopsgez. Sociëteit bevorderd. Op 23 Oct. 1864
deed hij intree als doopsgez. predikant te den Burg (Texel), op 5 Juli 1868
aanvaardde hij als zoodanig den werkkring te Koog aan de Zaan, op 8 Dec. 1872
te Harlingen en 4 Mei 1884 te Amsterdam. Van hem verscheen in druk: Rapport
van de Commissie ter zake van het Emeritaatsfonds voor Doopsgez. leeraars in
Friesland (Harlingen 1876); Over het opnemen van leden van Prot.
Kerkgenootschappen in Doopsgez. Gemeenten in Doopsgez. Bijdr. 1879; De
Algemeene Doopsgez. Societeit in N. Kerkel. Weekbl. 1870.
Zie: Doopsgez. Bijdr. 1865, 168, 1868, 170. 1873, 190, 1885, 130, 1891, 113;
Catalog. v.d. Bibl. d. Ver. Doopsgez. Gem. te Amst. II, 92, 105; Dagblad voor Friesl.
4 Apr. 1884; Mennonitische Lexikon (1913), 241.
Wumkes

[Bokma, Wolter Cool van]
BOKMA (Wolter Cool v a n ), geb. te Sneek en aldaar overl. omstreeks 1863; hij
richtte in zijn
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geboortestad op het Grootzand in 1841 een boekdrukkerszaak op met binderij,
steendrukkerij en boekhandel. Hij nam de bestaande Sneeker Courant over en
maakte ze tot het orgaan der Liberale partij, later ging zij over op zijn zoon
T o u s s a i n t B o k m a (geb. 1840, overl. 1916), F a l k e n a en B r a n d e n b u r g h .
Zie: H.J. B u s é , Multatuli's Sneeker Correspondentie 1868-69 in De Vrije Fries
1916, XXIV, 88-142; mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1932), II
op register.
Wumkes

[Boleij, Petrus]
BOLEIJ (Petrus), geb. te Horst 19 Mei 1771, overl. op het kasteel de Holtheide bij
Wachtendonck 8 Mei 1814, zoon van A n d r i e s en J o a n n a v a n d e V e n ,
werd in 1794 priester gewijd, werd kapelaan te Meerlo, en vervolgens in 1799 tot
pastoor te Well (Lb.) benoemd. Wegens het schrijven van een brochure tegen den
nieuwingevoerden catechismus geraakte hij in groote moeilijkheden met het fransche
bestuur, dat een huiszoeking in de pastorie liet instellen, echter zonder resultaat,
daar de pastoor al zijn boekjes en aanteekeningen in de zandbergen achter het
dorp had laten begraven. Door zijn weigering het Te Deum te zingen en de vijandige
gezindheid van den adjoint te Well, moest hij in het begin van Aug. 1811 vluchten.
Op het kasteel de Holtheide bij Wachtendonck vond hij een verblijf bij de met hem
zeer bevriende familie de Cabanes, waar hij het volgend jaar aan een borstkwaal
overleed.
Zie: Maasgouw (1907), 74-75.
Verzijl

[Bölger, Bouwe]
BÖLGER (Bouwe), geb. 19 Oct. 1828 te Franeker, overl. te Bolsward 19 Dec. 1908,
dokterszoon, werd handelsman, kocht te Bolsward de zaak van Brandsma, vader
van den groothandelaar in thee E. Brandsma te Amsterdam. Zijn theehandel had
in Friesland en daarbuiten naam. Hij gaf den stoot tot het aanbrengen van een
gedenksteen in het geboortehuis van den frieschen dichter Gijsbert Japiks (1908).
Zie: Sljucht en Rjucht (1908), 367, en 595 (met portret).
Wumkes

[Bolman, Claas Wybe]
BOLMAN (Claas Wybe), geb. te Leeuwarden 26 Dec. 1856 en aldaar overl. 26 Mei
1910, goudsmid van beroep, en bekend philanthroop, wien de positie der ‘kleine
luyden’ in velerlei opzichten ter harte ging. Van hem ging oorspronkelijk de eerste
stoot uit tot het vormen van een algemeene vakorganisatie, waarvoor hij aanraking
zocht met de voormannen der friesche Volkspartij, zooals O. Stellingwerf. Zijn
Gereformeerde gezindheid maakte dat hij later meer in het bijzonder zijn krachten
gaf aan de Christel. vakorganisatie. Zoo werd hij de ziel van Patrimonium in het
Noorden. Deze organisatie benoemde hem tot lid der commissie van advies. Als
voorzitter van de vereeniging voor Christelijk Nat. Schoolonderwijs in Frieslands
hoofdstad kwam onder zijn bestuur de school voor M.U.L.O. in de Margaretha de
Heerstraat tot stand. Op het gebied van de Middernachtzending heeft hij zich in den
strijd tegen de bordeelen krachtig laten gelden. In de geschiedenis van het
kerkelijk-godsdienstig Leeuwarden van de laatste decenniën der 19e eeuw is hij
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met W.C. van Munster een figuur van beteekenis. Zijn handschriften berusten op
de Prov. Bibliotheek van Friesland.
Zie: mijn Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert 1926), 635, en mijn Stads- en
Dorpskroniek van Friesland (Leeuwarden 1932) II, Register. Verder: Aanwinsten
der Prov. Bibliotheek van Friesland 1930; Leeuwarder Courant 31 Mei 1910.
Wumkes

[Bombled, Karel Frederik]
BOMBLED (Karel Frederik), schilder, etser en lithograaf, werd geboren 1 Maart
1822 te Amster-
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dam en stierf te Chantilly 4 Jan. 1902. Hij was een leerling van Kruseman en W.H.
Schmidt te Delft, woonde in den Haag en later in Parijs. B. schilderde en etste
voornamelijk soldatenscènes, o.a. schilderde hij voorstellingen uit den
fransch-duitschen oorlog; hij gat ook onderwerpen uit het volksleven weer, illustreerde
Nic. Beets' Camera obscura en Hofdijk's werken; onder zijn litho's vinden we
soldatenstudies, studies van paarden, de premieplaat voor de Kunstkroniek van
1852-53; hij werkte ook voor de Monde Illustré.
Naar zijn ontwerp lithografeerde F.H. Weissenbruch Dz.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgem. Künstlerlexikon (Leipzig 1910) IV, 263;
A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (Leipzig u. Wien 1906) I, 135; zie afb.
in Ons Vaderland door M.G. d e B o e r (Amst. 1907); Aant. Rijks Prentenkabinet
te Amsterdam afd. kunstenaarsbrieven.
J.M. Blok

[Bonnema, Thomas Jans]
BONNEMA (Thomas Jans), geb. te Arum 7 Jan. 1833 en aldaar overl. 4 Jan. 1909,
zoon van den graanhandelaar J a n E e l t j e s B. en A f k e R o m m e r t s
T i j m s t r a , bezocht de dorpsschool, daarna de fransche school te Harlingen, werd
boer te Arum, daarna te Sexbierum, waar zijn hoeve in vlammen opging, toen weer
te Arum, maar koos later het renteniersleven. Hij heeft veel Friesch geschreven,
dat humoristisch getint is. Men vindt het in Forjit my net (1890-95); Sljucht en Rjucht
(1890-1907); Swanneblommen (1890); As Jimme 't lije meije (1903) en in Fryske
Skoeralmanakken.
Zie: J.J. H o r n s t r a in Fryslân (1929), 1-5; Sljucht en Rjucht (1908), 607 (met
portret).
Wumkes

[Boom, Nicolaus]
BOOM (Nicolaus), geb. te Amsterdam, overl. te Haarlem in 1779. Hij was luthersch
predikant te Haarlem van 1758 tot zijn overlijden en schreef: De waarheit en
Godlijkheit van het Evangelium tegen het ongeloof bevestigd door ophelderende
Aanmerkingen over de Schriften der Evangelien, twee stukken (Amst. 1775).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 28; R. A r r e n b e r g , Naamregister van Nederduitsche boeken tot
1787, 73.
Knipscheer

[Boomkamp, Cornelis Jansz.]
BOOMKAMP (Cornelis Jansz.), overl. te Alkmaar 14 Jan. 1739. Hij werd doopsgezind
predikant van de friesche gemeente te Alkmaar 19 April 1699, en schreef Christus
de Messias (Alkm. 1741) en Stephanus de diaken en eerste martelaar (Alkm. 1743),
‘ten voorbeelde in rijm gebracht’.
Zie: Mennonitisches Lexikon I (Frankf. a.M. 1913), 245; Catalogus van de
bibliotheek der Ver. dpsgez. gemeente te Amsterdam (Amst. 1919), 236, 244.
Knipscheer

[Bordels, Thomas]
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BORDELS (Thomas), zoon van J o h a n n e s en G e r t r u d i s i n d e M a e n , was
gesproten uit een oude roermondsche familie, die steeds in de regeering gezeten
had (in 1599 was al een Thomas Bordels burgemeester). Hij was in 1628 te
Roermond geboren en studeerde in de medicijnen en tegelijkertijd voor advocaat.
Als zoodanig voerde hij het proces der stad tegen den erfvoogd over de
wederzijdsche rechten. Hij was een man van invloed, die in de roerige politiek nogal
eens den toon aangaf. Daarom werd hij 6 November 1699 met den Raad Mathias
van Aefferden gevangen genomen en naar Gelder geleid, later echter weer
losgelaten. Hij stierf spoedig daarna. Hij was gehuwd met I d a S p e e . Zij hadden
tien kinderen; van deze werd E u g e n i u s J a c o b u s , geb. 1666, overl. 1711,
leeraar aan het gymnasium te Aken.
van Beurden
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[Boreel, Adriaan]
BOREEL (Adriaan), geb. te 's Gravenhage 9 Dec. 1674, overl. na 1713, zoon van
Johan, die volgt, en van A m a r a n t h e v a n V r e d e n b u r c h . Hij trad als appointé
in zeedienst bij de admiraliteit van de Maas, werd luitenant en voerde in 1703 het
bevel over de ‘Rozendaal’ met 38 stukken. Met nog twee andere oorlogsschepen
werd hem het geleide van een aantal koopvaardijschepen naar Lissabon
toevertrouwd. Onderweg veroverde hij de ‘St. Lucas’, een fransch schip, dat hij te
Lissabon aan Roemer Vlacq overgaf, die daar met de ‘Muiderberg’ van 50 stukken
was aangekomen om de nederl. koopvaarders zoo uit Lissabon als Setubal naar
het vaderland te geleiden. Het eskader van Vlacq bestond uit 5 oorlogsschepen,
van 34 tot 50 stukken; het geraakte op den terugtocht 22 Mei in een hevig gevecht
met 5 fransche oorlogsschepen, die zwaarder gebouwd waren en waarvan er twee
met 90 en de overige met 60 tot 70 stukken waren bewapend. De schoutbij-nacht
markies de Coëtlogon voerde er het bevel over. Na Vlacq was het Boreel die het
laatst zijn zwaar geteisterd schip aan den vijand overgaf; zwaar gewond moest
Vlacq (dl. II, kol. 1506) den strijd opgeven. Zij werden naar Toulon opgebracht, waar
Vlacq aan zijn wonden overleed, terwijl de andere kapiteins verlof kregen huiswaarts
te keeren. Te Parijs hield men hen echter nog drie maanden tegen, daar het gerucht
ging dat zij ongeveer een millioen aan diamanten meevoerden, die op de vloot waren
geweest. In het vaderland teruggekeerd werd Boreel geplaatst op de ‘Schiedam’
bewapend met 50 stukken geschut. Hiermee bracht hij in 1704 de
bombardeerschepen voor Barcelona dat (vruchteloos) door den prins van Hessen
Darmstadt werd belegerd. In 1704 was hij ook bij de verovering van Gibraltar, maar
zijn naam wordt daarbij niet in verband met wapenfeiten genoemd. Hij ging met het
eskader van den schoutbij-nacht Paulus van der Dussen (dl. V, kol. 143) naar
Lissabon om verscheidene koopvaarders te convoyeeren om weer uit het vaderland
met andere handelsschepen naar Portugal terug te keeren. Hier aangekomen voegde
zich van der Dussen met zijn oorlogsschepen bij de vloot van de admiraals Leake
en Gerard Callenburgh (dl. V, kol. 78), hielp Gibraltar ontzetten en streed in het
gezicht van deze vesting, 20 Mrt. 1705 mede in den zeeslag, waarin de fransche
admiraal de Pointis de nederlaag leed. In 1708 voerde Boreel het bevel over de
‘Rotterdam’ met 74 stukken en werd met andere schepen naar Lissabon gezonden
tot versterking van het eskader van den vice-admiraal van Wassenaer, nam deel
aan de verschillende krijgsbedrijven der vereenigde nederl. en britsche vloten,
maakte het beleg van Cagliari op Sardinië mede en keerde toen met het grootste
deel der vloot naar het vaderland terug. Na den vrede van Utrecht en bij het verval
der nederl. zeemacht, was het hem een welkom aanbod om in portugeeschen dienst
te treden: hij werd tot vlag-officier bevorderd, maar na dien tijd vinden wij Boreel
niet meer vermeld.
Hij huwde (huw. voorw. te 's Gravenhage 1 Oct. 1705) met M a r g a r e t h a v a n
d e n B o s c h , dochter van Mr. Johan en van Margaretha Thierens. Dit huwelijk
bleef kinderloos.
Zie: d e J o n g e , Ned. Zeewezen IV, st. II, 264, 290, 310, 329, 337, 441, 450;
K o k , Vaderl. Wdb. VII, 47; Mdbl. Ned. Leeuw XXX, 71, 450.
Regt

[Boreel, Mr. Jacob]
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BOREEL (Mr. Jacob), geb. te Amsterdam 28 Mrt. 1711, aldaar overleden 4 April
1778, zoon van J a n J e r o n i m u s , schepen en secr. der weeskamer te Amsterdam,
en van A n n a M a r i a P e l s .
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Hij werd 29 Oct. 1728 te Leiden student in de rechten, werd kerkmeester van de N.
Kerk te Amsterdam 1727, secretaris in 1734, schepen in 1737 en als oud-schepen
door prins Willem IV in Sept. 1747 geremoveerd; hij was van 1737 tot 1778 raad en
fiscaal ter Admiraliteit van Amsterdam, in 1741 meesterknaap van de houtvesterij
Gooiland, in 1743 commissaris van de monstering en in 1758 van het klein zegel
te Amsterdam. 21 Maart 1742 kocht hij voor ƒ 28.000 de hofstede Bekesteyn onder
Velsen van de erven Jan Trip.
In 1759 behoorde hij met Jan van de Poll en Gerard Meerman tot een gezantschap
met den titel ‘ministers van staat’, dat naar Engeland ging om te onderhandelen
over de opgebrachte schepen en goederen en het vereffenen der geschillen
aangaande de vaart op Amerika.
Ofschoon zij hun zending loffelijk volbrachten, konden zij niet op succes bogen.
Twee jaar later, van 23 Jan. 1761 tot 26 Oct. 1762 ging Boreel opnieuw, ditmaal als
extraord. ambassadeur naar Engeland, om George II als Koning te begroeten.
Hij huwde te Amsterdam 28 Febr. 1735 met A g n e t a M a r g a r e t h a M u n t e r ,
geb. ald. 21 Juli 1717, overl. te Bath 8 Dec. 1761, dochter van Mr. W i l l e m ,
burgemeester van Amsterdam, en van diens eerste gade C a t h a r i n a P e l s . Uit
dit huwelijk 4 kinderen, o.a. W i l l e m , heer van Oud- en Nieuw-Goudriaan en
Langerak, schepen en raad van Amsterdam, en Mr. J a c o b , raad en
advocaat-fiscaal der Admiraliteit aldaar.
Zijn portret, geschilderd door een onbekend kunstenaar, bevindt zich bij barones
d'Ablaing van Giessenburg te 's Gravenhage; zijn portret werd ook gegraveerd door
2

J. Houbraken en komt voor in W a g e n a a r , Vaderl. Gesch. XX, 457.
Zie: Nederl. Adelsboek (1928), 200; Maandel. Nederl. Mercurius VI, 133; K o k ,
Vaderl. Woordenb. VII, 792-97 (met de aanspraken in 1761 tot den engelschen
Koning en de Koningin gehouden); S c h e l t e m a , Staatk. Nederl.; W a g e n a a r ,
Vaderl. Hist. XXIII, 50, 168; C.v.d. A a , Leven van Willem V I, 191, 192; S t u a r t ,
Vaderl. Hist. II, 51-56, 142, 153-55, 203-5; Geneal. Herald. Bladen I, 101, 102;
E l i a s , Vroedschap van Amsterdam I, 538.
Regt

[Boreel, Johan]
BOREEL (Johan), ridder-baronet, geb. te Amsterdam 29 Oct. 1627, overl. 19 of 20
Maart 1691, zoon van W i l l e m en van J a c o b a C a r e l s . Hij wordt vermeld als
baron van Vremdijke, vrijheer van Duynbeke, Westhoven, Steeland enz. (zie echter
over deze z.g. heerlijkheden Ned. Leeuw XLVIII, 227). Was eerst edelman aan het
hof der prinsen Frederik Hendrik en Willem II, daarna bij de prinses-royale,
vervolgens in 1652 hofmeester (= hofmaarschalk) van de prinses en in 1659 van
den jeugdigen Willem (III) totdat hij in 1666, als engelschgezind, door de bemoeiingen
van Jan de Witt door de Staten van Holland uit zijn hofbetrekking werd verwijderd.
Hij verkreeg daarop commissie als kapitein der infanterie en werd in 1672 bevorderd
tot luitenant-kolonel bij het regiment de Thouars. Hij was in dien rang bij den veldslag
van Senef op 11 Aug. 1674 en werd toen gevangen genomen. In 1681 werd hij
benoemd tot ruwaard, baljuw en hoogdijkgraaf van het Land van Putten en op 18
Juni 1685 aangesteld tot commandeur over de stad Brielle en het fort van
Hellevoetsluis.
Johan Boreel was 7 Nov. 1666 te Rijswijk gehuwd met E m e r e n t i a of
A m a r a n t h e v a n V r e d e n b u r c h , geb. te Delft 27 April 1645, overl. 27 Juni
1715, dochter van Mr. A d r i a e n W i l l e m s z . v.V. en van S a r a v a n d e r
G r a e f f . Veel genoegen beleefde hij niet aan dit
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huwelijk; het Journaal van Huygens spreekt weinig vleiend over haar. Zij had een
slechte reputatie, zoodat men zich mag afvragen of het wel ter wille van haar
echtgenoot was, dat zij in den zomer van 1676 in het leger verscheen. In later jaren
verergerde haar gedrag en vertelde men als zeker, dat zij in een tuchthuis was
opgesloten; toch werd zij weer door haar man in genade aangenomen. Zij hadden
3 zoons en 2 dochters, waarvan Adriaan hiervoor gaat.
Zie: A i t z e m a , Saken van St. en O., V, 792-94; W a g e n a a r , Vad. Hist. XIII,
2

199; B o s s c h a , Neerl. Held. te Land II, 472, 478; Journaal v. Huygens, over hem:
I, 6, 9, 255, 256, 276, 297, III, 75, IV, 44, 45 enz. tot 137; over haar: I, 255, 256,
276, 297, 496, IV, 45, 55, 103, 104, waarbij H o r a S i c c a m a , Aant. op het Register,
97; Mdbl. Ned. Leeuw XXI, 157, XXII, 4; Alg. Ned. Familiebl. XIV, 219.
Regt

[Boreel, jhr. Lucas]
BOREEL (jhr. Lucas), geb. te Amsterdam 1 Sept. 1780, overl. op ‘Westerhout’ te
Beverwijk 23 Jan. 1854, zoon van W i l l e m , 7e baronet, schepen en raad van
Amsterdam, en van M a r i a T r i p .
Hij was houtvester, lid der Provinciale staten van N. Holland en luitenant-kolonel,
commandant der mobiele haagsche schutterij (895 man, behoorende tot de 1e
divisie, brigade Schuurman), aan wier hoofd hij in 1831 den Tiendaagschen veldtocht
meemaakte.
Hij kocht in 1815 van de erven van Pieter de Veer (overl. 18 Sept 1814) de
hofstede ‘Westerhout’, brak het oude, omstr. 1625 gebouwde, huls af en verving
het door een nieuw, dichter bij Beverwijk gelegen, dat in 1897 op zijn beurt voor het
tegenwoordige moest plaats maken.
Hij was bij Kon. besl. van 9 Jan. 1821, no. 90 in den adelstand verheven (diploma
van 20 Oct.) en werd in 1822 toegelaten tot de ridderschap van N. Holland. Den 24.
April 1811 huwde hij te Velsen J e a n n e S a r a M a r i e gravin van L i m b u r g
S t i r u m (1791-1848), dochter van graaf W i l l e m B e r n a r d (dl. VII, kol. 768) en
van J o h a n n a S a r a B i c k e r . Zij wonnen 4 kinderen, waarvan jhr. J a c o b
O t t o B e r n h a r d , gehuwd met jkvr. C.M.U. D e d e l , den stam voortzette en jkvr.
A g n e t a L e o p o l d i n a M a r i a met Mr. W.J. d'Ablaing van Giessenburg (dl. IV,
kol. 8) was gehuwd. De beide andere kinderen bleven ongehuwd.
Zie: Nederl. Adelsboek (1928), 207; Adelsarchief (1901), 208; Mdbl. Ned. Leeuw
2

XL, 330; B o s s c h a , Neerl. Held. te Land III, 528.
Regt

[Boreel, Willem]
BOREEL (Willem), geb. te Amsterdam 29 Maart 1675, overleden te Parijs 12 Juni
1727, zoon van J a c o b en van I s a b e l l a C o y m a n s .
Hij werd in 1693 secretaris van Amsterdam, in 1708 schepen, in hetzelfde jaar
bewindhebber der W.I. Compagnie, in 1709 directeur der Sociëteit van Suriname
en commissaris van het Goudsche Zandpad; van 1713 tot 1715 was hij gedeputeerde
ter Rekenkamer van Holland. Boreel woonde op de Heerengracht bij de Vijzelstraat
en bezat een buitenplaats onder Beverwijk, Akerendam, ook wel Axerendam
genoemd, die hem door zijn huwelijk was aangekomen. Bij de verwikkelingen, die
in 1725 en 1726 tot een algemeenen oorlog dreigden te leiden, zond de republiek
Willem Boreel als ambassadeur naar Parijs, destijds het middelpunt der europeesche
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diplomatie, waar hij naast den kardinaal de Fleury, ook Horace Walpole, Fonseca,
e.a. bekende staatslieden aantrof. Hij voldeed aan de verwachtingen, die men van
hem koesterde, maar mocht niet lang op zijn post blijven, daar hij, na de voorloopige
voorwaarden van pacificatie
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nog te hebben geteekend, op den 12. Juni 1727 te Parijs overleed.
Boreel was 3 Dec. 1704 te Sloterdijk gehuwd met C a t h a r i n a C l a r a
G e e l v i n c k , geb. te Amsterdam 24 Jan. 1680, overleden 19 Nov. 1729, dochter
van Mr. J o a n en van A n n a v a n L o o n . Het huwelijk bleef kinderloos.
Zie: E l i a s , Vroedsch. van Amsterdam; W a g e n a a r , Vaderl. Historie XVIII,
424, 436, 437; J. S c h e l t e m a , Staatk. Nederl.; Journaal v. Huygens II, 487.
Regt

[Boreel, jhr. Willem François]
BOREEL (jhr. Willem François), geb. te Amsterdam 18 Sept. 1775, overl. te
Friedrichshafen (Wurtemberg) 21 Mei 1851, zoon van Mr. W i l l e m B., 7e baronet,
en van M a r i a T r i p . Hij trad in milit. dienst, werd 1787 kadet bij het reg. gardes
te voet, 9 Maart 1791 luitenant bij de holl. garde dragonders met den rang van
kapitein, en maakte met dat regiment in 1793 en 94 den veldtocht in Brabant en
Vlaanderen mee. Wegens de omwenteling nam hij in 1795 zijn ontslag. Sedert 16
Dec. 1813 weer in nederl. dienst als luit. kolonel van een regiment huzaren, maakte
hij in 1814 het beleg van Bergen op Zoom en in 1815 den slag bij Waterloo mede.
Hier werden van zijn regiment 6 officieren en 64 man gekwetst en sneuvelden 3
officieren en 145 man. Hij ontving toen de Milit. Willemsorde 3e kl. en werd 2 Sept.
1815 tot kolonel, en 20 Dec. d.a.v. tot gen.-majoor en inspecteur der lichte cavalerie
bevorderd. Den 22. Mrt. 1831 tot bevelhebber van de 2e brigade cavalerie te velde
aangesteld, nam hij deel aan den Tiendaagschen veldtocht. In Oct. 1839
opperbevelhebber van de cavalerie te velde en 22 Sept. 1840 luitenant-generaal,werd
hij 1 Januari 1841 gepensionneerd, tegelijk aangesteld tot opperstalmeester van
koning Willem II.
Den 20. April 1849 benoemd tot grootmeester van het huis des Konings om bij
de Koningin dienst te doen, overleed hij, met de Koningin op reis zijnde, te
Friedrichshafen.
Bij Kon. besl. van 9 Jan. 1821 werd hij met zijn broeder L u c a s in den adelstand
verheven.
Hij huwde te Haarlem 12 April 1803 jkvr. C a t h a r i n a A n n a F a g e l
(1772-1825), dochter van Mr. F r a n ç o i s en van A n n a M a r i a B o r e e l . Zij
wonnen 3 zoons en 2 dochters. Een dochter huwde met jhr. Mr. Willem Boreel van
Hogelanden, die volgt.
Zie: Nederl. Adelsb. (1928), 204; Geneal. Herald. Bladen I, 105; S c h e l t e m a ,
De laatste veldtocht van Nap. Bon., Bijl. 81, 113, 143, 145; B o s s c h a , Neerl. Held.
2

te Land III, 353, 396, 532, 552, 554, 573, 628.
Regt

[Boreel van Hogelanden, jhr. Mr. Willem]
BOREEL VAN HOGELANDEN (jhr. Mr. Willem), 9e baronet, geb. op het huis
Waterland te Velzen 24 Maart 1800, overl. aldaar 24 Aug. 1883, zoon van jhr.
J a c o b (1768-1820), en van M a r g a r e t h a J o h a n n a M u n t e r .
Hij studeerde sedert 1817 in de rechten te Amsterdam, liet zich inschrijven voor
de letteren in 1819 te Utrecht en studeerde daarna in de rechten te Leiden, waar
hij promoveerde. Hij werd lid der Tweede Kamer, lid der dubbele Kamer in 1840 en
werd in 1842 door de Provinciale staten van Z.-Holland naar de Tweede Kamer
afgevaardigd, waarin hij van hunnentwege zitting hield totdat de rechtstreeksche
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verkiezing door de grondwet van 1848 werd ingevoerd. Hij zag zich toen door de
kiezers van de residentie opnieuw hetzelfde mandaat toevertrouwd. Voor de zitting
van 1847-1848 werd hij tot voorzitter der Kamer benoemd; hij behoorde tot de zeer
gematigde liberalen. Op den 14 Maart 1848 bracht hij de onverwachte boodschap
des Konings betreffende de grondwetsherziening ter tafel. Ook in 1848 was hij
president en
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in Febr. 1851 bracht men hem weer op den voorzitterszetel, dien hij onafgebroken
bleef innemen tot zijn benoeming als commissaris des Konings in N. Holland
ingaande 1 Oct. 1855. Die waardigheid bekleedde hij tot 1 Mei 1860, met welken
datum hij op de meest eervolle wijze van zijn functie werd ontheven, terwijl hij tevens
benoemd werd tot minister van staat.
Hij huwde te 's Gravenhage 24 Juli 1833 zijn volle nicht jkvr. M a r g a r e t h a
J a c o b a M a r i a P a u l i n a B o r e e l (1813-1892), dochter van jhr. Willem
François (zie hiervóór) en van C a t h a r i n a A n n a F a g e l . Uit dit huwelijk sproten
9 kinderen, o.a. de bekende oudburgemeester van Haarlem, jhr. Mr. J a c o b
W i l l e m G u s t a a f B.v.H.
2

Zie: Nederl. Adelsb. (1932), 189; B l o k , Gesch. Ned. Volk IV, 375, 395, 418;
vooral: Bijdr. en Meded. Hist. Genootsch LII (1931), 321-396.
Regt

[Borgesius, Joachim]
BORGESIUS (Joachim), geb. 9 Apr. 1625, overl. 21 Dec. 1666 te Groningen, broeder
en opvolger van Joh. B. (die volgt), ontving zijn opleiding aan de latijnsche scholen
te Appingedam en Groningen, werd in 1642 als student aan de hoogeschool
ingeschreven en legde zich vooral toe op de theologie en wiskunde. Ook bezocht
hij de academiën te Leiden en Utrecht. Na zijn benoeming tot conrector te Wesel
in 1649 trad hij in het huwelijk met B a r b a r a R o e l o f s v a n R h e e (1650). In
1653 benoemden de Staten hem tot buitengewoon hoogleeraar in de wiskunde en
welsprekendheid te Groningen, waar hij 18 Apr. 1654 de inaugureele oratie hield.
In 1655 behaalde hij den doctoralen graad in de wijsbegeerte en letteren. In Jan.
1660 zag hij zich tot gewoon hoogleeraar bevorderd. De hoogleeraar Eyssonius
sprak 28 Dec. de lijkrede uit.
Zie: W.B.S. B o e l e s , Levensberichten der Gron. hoogleeraren, 38, achter
J o n c k b l o e t , Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen (1864).
Wumkes

[Borgesius, Johannes]
BORGESIUS (Johannes), geb. 13 Juni 1618 te Westerwijtwerd (Gr.), overl. te
Groningen 22 Nov. 1652, zoon van J o a c h i m B., die afkomstig was van Hamburg,
eerst rector werd te Appingedam, daarna predikant te Westerwijtwerd, eindelijk
rector te Groningen. Zijn moeder was G e e r t r u i d a H o u b i n g h , dochter van
den appingedammer rector H e n d r i k H o u b i n g h . Na onderwezen te zijn door
zijn vader, is hij 25 Aug. 1634 als student te Groningen ingeschreven. Uit voorliefde
voor wis- en sterrekunde vervaardigde hij ten gerieve van zijn stadgenooten jaarlijks
kalenders, waarin de loop der hemellichamen naar den meridiaan van Groningen
was berekend. Zijn leermeesters vergunden hem academisch onderwijs,
waarschijnlijk in deze vakken, te geven. Daarna wijdde hij zich aan de geneeskunde,
onder leiding van Freitag, Conr. Mathaeus en Welman. Na een 6-jarige studie te
Groningen, bezocht hij de academies te Utrecht en Leiden, om zich daarna te Parijs
op de ontleedkunde toe te leggen. Van daar vertrok hij naar Angers, waar hij trots
ernstige ziekte, den doctoralen graad behaalde op een dissertatie De Catarrho. Te
Groningen in 1645 teruggekeerd, ontving hij weldra de benoeming tot hoogleeraar
in de wiskunde aldaar, welk ambt hij 30 Oct. 1646 aanvaardde met een oratie De
Mercurio. Inmiddels was hij gehuwd met C a t h a r i n a N i j e n b o r c h , een
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stadgenoote. Blindheid noopte hem uit het hoofd les te geven. Na een verstoring
van zijn denk- en spraakvermogen trad de dood spoedig in. Bij zijn weduwe liet hij
een zoontje na, terwijl drie kinderen reeds vroeger waren overleden. Hij schijnt geen
werken
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te hebben uitgegeven, maar enkele kaarten der provincie Groningen, die hij had
ontworpen en geteekend, te hebben nagelaten. Van hem moet zijn het kaartje van
Groningen in Emmius' werkje De agro Frisiae.
Zijn portret is gegraveerd door S. van Lamsweerde.
Zie: M. S c h o o c k , Oratio funebris in prematurum excessum Dr. J. Borgesii
(Gron. 1653); W.B.S. B o e l e s , Levensberichten der Gron. hoogleeraren, 33, achter
J o n c k b l o e t , Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen (1864).
Wumkes

[Borgring, Hermanus]
BORGRING (Hermanus), geb. te Leeuwarden, gedoopt 21 Febr. 1738, was de zoon
van J a n B o r g r i n g en G e e r t r u i d E l i s a b e t h K e i j e r t . Hij was apotheker
in zijn geboorteplaats en een der heftigste patriotten. Hij werd in Febr. 1795 lid en
president van het comité révolutionnair van Friesland. Hij schreef in die qualiteit aan
de Staten van die provincie, dat een nieuw bestuur zou worden geïnstalleerd. De
Staten vergaderden 19 Febr. en na een rede van Borgring verlieten zij zonder protest
de zaal en onmiddellijk daarna begon de vergadering van de door het comité
aangewezen leden in hetzelfde lokaal. Behalve lid dezer provisioneele Provinciale
staten werd Borgring ook lid van den provisioneelen raad van Leeuwarden. Er werd
een volkssociëteit opgericht, in welker bestuur hij eveneens zitting kreeg. Wegens
hun radicale gevoelens en opruiing van het volk tegen het provisioneele bestuur
van Friesland werden Borgring met 5 andere leden van den raad en een sergeant
van de jagers als zoodanig op 15 Jan. 1796 afgezet en gevangen gezet op het
Blokhuis.
Hij heeft later in de Nationale vergadering een vreeselijk tafereel van zijn lijden
gedurende de 8 dagen zijner gevangenschap opgehangen. Hij was met meer geweld
dan een vadermoorder uit de armen van de zijnen weggerukt, hij had op den vuilen
grond, slechts met een handvol stroo onder een schamelen deken nedergelegen,
en ongedierte verschool zich in het stroo al knabbelende. Daar hij dit lot daarna aan
zijn tegenstanders heeft doen ondergaan, en zij wel klaagden, dat zij op elkander
gepakt waren, maar niet over ongedierte, moet zijn tafereel van het lijden, dat hij
slechts met enkele leden van den leeuwarder raad deelde, overdreven zijn.
Op 23 Jan. vertrokken de fransche en bataafsche troepen op bevel van de
Algemeene staten uit Leeuwarden naar Groningen, op 25 d.a.v. eischte de schutterij
van Leeuwarden, dat de gevangenen zouden worden vrijgelaten, en daartoe werd
door het voorloopige bestuur denzelfden dag besloten. Den 26en werden zij weder
aangesteld en denzelfden dag werden een aantal leden van het provinciaal bestuur
afgezet en sommigen gevangen gezet, terwijl anderen vluchtten. Op 10 Febr.
kwamen, nadat de troepen te Leeuwarden teruggekomen waren, ook de gevluchten
terug in de vergadering en werden de gevangenen bevrijd; op 22 Febr., nadat de
troepen naar Groningen waren gemarcheerd, waren de bordjes weder verhangen,
en nu was Borgring weder lid van den raad.
Op 30 Mrt. 1796 werd Borgring in de kiesdistricten Leeuwarden, Oosterwierum
en Berlikum tot lid der Nationale vergadering gekozen. Ingevolge loting nam hij voor
Leeuwarden zitting. Hij behoorde tot het 6-tal leden uit Friesland, die alle radicale
maatregelen ondersteunden, maar hij sprak weinig.
Waarschijnlijk is, dat hij na 1½ jaar ondervond, dat zijn apotheek door zijn
lidmaatschap achteruitging, althans bij de nieuwe verkiezing op
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2 Aug. 1797 werd hij niet herkozen. In Juni 1798 werd hij als lid van den leeuwarder
raad afgezet, en later vindt men hem niet meer als politiek persoon vermeld.
Hij huwde 11 Febr. 1776 A u k j e F e d d e s .
Wanneer hij overleed, is onbekend.
Zijn portret als silhouet komt voor op een verzamelblad.
Ramaer

[Borluyt, Nicolaas]
BORLUYT (Nicolaas), geb. te Gent 5 April 1584, overl. te Luik 10 Aug. 1636. In Juli
1603 trad hij in de Sociëteit van Jezus, 11 Nov. 1612 werd hij priester gewijd. Als
missionaris was hij te Gouda werkzaam van 1614-1616, daarna werd hij gedurende
4 jaren rector van het Jezuïeten-college te Brugge, waarop hij naar Leiden werd
gezonden, waar hij van 1621-1626 werkzaam bleef. Op zijn doorreis werd hij in dit
jaar te 's Gravenhage gevangen genomen en nadat de losprijs betaald was,
verbannen uit Holland en West-Friesland. Hij zocht nu een nieuwen werkkring te
Zwolle, waar hij van 1627-1629 verbleef, waarna hij van 1629 tot 1636 te Utrecht
zijn apostolisch werk verrichtte. Kort na zijn vertrek uit de hollandsche missie overleed
hij te Luik bij het verzorgen der pest-lijders.
Kleijntjens

[Born, F.]
BORN (F.), overl. te Joure 14 April 1886. Hij werd 20 Mei 1850 doopsgezind
predikant te Drachten en Ureterp, 3 Dec. 1854 te Joure. Te Wolvega hield hij een
rede, verschenen als: De gemeente van Christus Gods gebouw. Toespraak bij de
eerste godsdienstoefening der nieuwe doopsgezinde gemeente te Wolvega [op 27
Oct. 1861] (Leeuw. 1862). Ook gaf hij uit: Oorlogskreet tegen den oorlog (Joure
1870); en eenige boekjes voor het godsdienstonderwijs, zooals Leiddraad bij de
opleiding der kinderen tot godsdienst en zedelijkheid (Joure 1878; 2e dr. Assen
1880); Vragen tot voorbereiding voor de belijdenis in eene doopsgezinde gemeente
(2e dr. Assen z.j.).
Zie: Mennonitisches Lexikon I (Frankf. a.M. 1913), 247; Catalogus van de
bibliotheek der Ver. dpsgez. gemeente te Amsterdam (Amst. 1919), 296, 327.
Knipscheer

[Bornscheuer, Friedrich Wilhelm]
BORNSCHEUER (Friedrich Wilhelm), overI. te Vaals 15 Mei 1882. Hij was luthersch
predikant te Vaals van 1836 tot zijn dood en schreef: Ein Gegengeschenk oder
öffentliche Erwiederung auf das Schriftchen des Herrn A.D. Loman: Wat zoekt gij
den levende bij de dooden? (Amst. 1862) en De leergrenzen der luthersche kerk
(Amst. 1860). Ook was hij medewerker van den volksalmanak Een vaste Burg is
onze God.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 31; d e z e l f d e , Gesch. der luth. kerk in de Ned. ('s Gravenh.
1921), 260; Brinkman's Catalogus (1850-1882), 162, 217.
Knipscheer

[Borre, Levinus van der]
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BORRE (Levinus v a n d e r ), overl. te Schoonhoven in 1600, was in 1577 predikant
te Geertruidenberg, maar werd in dat jaar uitgeleend aan Dordrecht. In 1589 werd
hij naar Schoonhoven beroepen. Hij werd ook beroepen naar Brugge en, gaarne
wenschende te vertrekken, beval hij de regeering van Geertruidenberg aan,
Christianus Wouwerus te beroepen, wat evenwel niet werd toegestaan. Hij had drie
zonen, van wie vooral Adrianus Borrius (dl. I, kol. 419) bekend geworden is als
remonstrantsch predikant. De beide andere zonen, A n t i p a s en S a m u e l , waren
eveneens predikant, maar hevig anti-remonstrantsch.
Zie: S c h o t e l , Kerk. Dordr. I, 122, 181, 195, 522.
van Dalen

[Borselen, Adriaan van]
BORSELEN (Adriaan v a n ), heer van Brigdamme, Zoutelande en Sint Laurens,
zoon van F l o r i s en E l i s a b e t h H o n d t Willemsdochter.
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Hij werd in 1426 in den strijd voor Brouwershaven tot ridder geslagen, in 1445 op
het kapittel te Gent Ridder van het Gulden Vlies (R e y g e r s b e r g II, 198, 215), in
1444 kastelein en scholtis van Gouda, 1453 kapitein van Biervliet, 1464 voogd van
Bergen in Henegouwen. Hij maakte 17 Juli 1466 een testament (origineel te Brussel);
verkocht 1467 twee derden van Brouwershaven aan den graaf van Charolais
(eveneens te Brussel). Hij stierf 6 Juni 1468, en werd begraven te Souburgh onder
een tombe. Hij huwde jkvr. M a r i a v a n C a t s en hertrouwde A n n a , natuurl.
dochter van Philips van Bourgondië.
Zie: H. O b r e e n , Middeleeuwsche geslachten (in Mbl. Ned. Leeuw XLV, 329).
van Beurden

[Bos, Adriaan]
BOS (Adriaan), geb. te Sliedrecht 21 Dec. 1728, overl. aldaar voor 12 Aug. 1809,
was de zoon van C. Bos (die volgt) en M. v a n E c k . Hij was eigenaar van grienden
en aannemer. Hij was bij zijn dood nog deelhebber in onderhoudswerken te
Vlaardingen en werken te Kruiningen en Delfzijl. Hij huwde L i j s b e t h v a n
H a a f t e n , geb. 24 Apr. 1729, overl. 10 Dec. 1803, bij wie hij een zoon J. Bos had
(die volgt).
Ramaer

[Bos, Arie]
BOS (Arie), geb. te Sliedrecht 1 Mei 1718, overl. aldaar 6 Juli 1767, was de zoon
van B. Bos (die volgt) en F. G i j s s e n . Hij, zijn schoonvader Leendert Hoffman en
zijn zwager Pieter Louwe Boer sloten op 7 Mei 1749 een overeenkomst met den
rentmeester te Hooge Zwaluwe van den Koning van Pruisen Frederik II omtrent een
verpachting van zand- en slikplaten in het Bergsche Veld, die sedert 1734 aan den
Koning behoorden; voor het recht op het telen van biezen betaalden zij ƒ 600 's
jaars. De overeenkomst werd 13 Oct. 1750 door den Koning goedgekeurd.
Behalve aannemer was hij groothandelaar in griendhout en biezen.
Hij huwde W i l l e m i j n t j e H o f f m a n , ged. 6 Mei 1725, overl. 15 Dec. 1802.
Ramaer

[Bos, Balte]
BOS (Balte), geb. te Sliedrecht in 1685, overl. aldaar 30 Mrt. 1772, was de oudste
zoon van T. Bos (die volgt) en A. V e n i s . Hij was, voor zoover bekend, de eerste
aannemer uit het geslacht Bos. Op 22 Apr. 1741 nam hij met de leden van zijn ploeg,
Wouter Schram, Adriaan Prins en Cornelis de Jong, het bedijken van den
Zuiderpolder van Ossendrecht aan Dit werk is in het volgende jaar tot een goed
eind gebracht. Hij was eigenaar van grienden in het Meerkotennest in het Bergsche
Veld en heeft gedurende zijn lange leven veel huizen en landerijen gekocht; bij zijn
dood was hij een gezeten burger. Hij werd in 1727 armmeester, in 1739 ouderling.
Hij huwde omstreeks 1712 F i j k j e G i j s s e n , geb. ongeveer 1691, overl. 19
Febr. 1769. Zijn zoon Arie gaat hiervoor.
Ramaer

[Bos, Cornelis]
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BOS (Cornelis), geb. te Sliedrecht voor 1704, overl. aldaar 1 Febr. 1779, was de
tweede zoon van T. Bos (die volgt) en A. V e n i s . Hij werd armmeester te Sliedrecht
in 1735 en later ouderling. Hij was behalve aannemer handelaar in biezen en pachtte
vele eilanden in het Bergsche Veld. Hij kocht 15 Juli 1757 te Sliedrecht een los- en
laadplaats voor zijn biezen aan de Beneden-Merwede. Hij en zijn broeder Balte
exploiteerden ook grienden onder Oud-Beierland en Heinenoord.
Hij huwde M a r i a v a n E c k , geb. voor 1714, overl. 13 Apr. 1778. Zijn zoon
Adriaan gaat hiervoor.
Ramaer

[Bos, Jan]
BOS (Jan), geb. te Sliedrecht 15 Oct. 1755, overl. aldaar 5 Apr. 1816 was de zoon
van Adr. Bos Cz. (die voorgaat) en L. v a n H a a f t e n . Hij was aannemer en pachter
van grienden. Hij was in 1811 deelhebber in een rijks onderhoudswerk, aange-
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nomen door Bastiaan van den Boogaard. Hij huwde 19 Mei 1781 K o r n e l i a
K r a i j e v e l d , geb. 28 Mrt. 1756, overl. 22 Aug. 1825. Zijn zoon Pieter volgt.
Ramaer

[Bos, Pieter]
BOS (Pieter), geb. te Sliedrecht 3 Sept. 1783, overl. aldaar 4 Aug. 1822, was de
zoon van J. Bos (die voorgaat) en K. K r a i j e v e l d . Hij was aannemer en pachter
van grienden. Hij associeerde zich in 1825 met J. van Haaften. Van dezen tijd
dagteekent de bloei der firma Bos.
Hij huwde 1 Aug. 1807 L e n a S c h r a m , geb. 21 Dec. 1788, overl. 9 Dec. 1852.
Zijn zoon was Adr. Bos (dl. VII, kol. 179).
Ramaer

[Bos, Teunis]
BOS (Teunis), geb. omstreeks 1665, overl. na 1733, was de zoon van A r i e B o s
en M a r i a V i s s e r . Hij was eigenaar eener zalmvisscherij en van de helft van een
zalmrookhuis te Sliedrecht. De andere helft daarvan kocht hij 24 Nov. 1714. In 1733
werd hij ouderling aldaar. Hij heeft den polder het Meerkotennest in het Bergsche
Veld gehuurd van de grafelijkheid en dezen vele jaren geëxploiteerd.
Hij huwde omstreeks 1685 A r i a a n t j e V e n i s . Zijn zoons Balte en Cornelis
gaan hiervoor.
Ramaer

[Boschhuysen, Petrus]
BOS(CH)HUYSEN (Petrus), ook genaamd v a n B o s c h h u y s e n , overl. te
Roermond 30 Nov. 1683. Hij was rentmeester der domeinen van het ambt van
Montfort (Lb.) 1661-1683, landscholtis van hetzelfde ambt 1668-1683, scholtis der
stad en van het hoofdgerecht Echt 1666-1683, eveneens rentmeester te Venray.
Hij werd 8 Juni 1671 lid der broederschap van het H. Sacrament in de St.
Christoffel-kathedraal te Roermond. Zijn echtgenoote M a r i a H o l t m a n s schonk
hem o.a. een dochter M a r i a R o s a B o s h u y s e n (ged. te Roermond 6 Nov.
1675, overl. in 1714). Deze huwde 15 Jan. 1702 Theodorus Chanoine, med. doctor
te Roermond (ged. aldaar 7 Juni 1668, overl. omstr. 1707) en hertrouwde te
Roermond 19 Jan. 1708 Joannes Franciscus Pollart (ged. ald. 24 Juni 1674, overl.
ald. 23 Dec. 1738).
Zie: Doopregister van Montfort (Limb. 1664-1666); Maasgouw (1887), 164, (1889),
143, (1898), 72, (1926), 32, 50; Publ. de la soc. hist. et arch. dans le (duché de)
Limbourg XVI (1879), 154, LXI (1925), 209; Limburg's Jaarboek XXVIII, 3-4de afl.
(1922), 113, 116, XXXV, 1ste afl. (1928), 103, Ned. adelsboek 1916, Genealogie
Pollart; J. V e r z i j l , Genealogie Chanoine (m.s.).
Verzijl

[Boschotius, Leonardus]
BOSCHOTIUS (Leonardus), overl. 8 Sept. 1572, schout te Oosterwijk (N.-B.), waar
hij om zijn hoogstaand karakter en minzaamheid zeer gezien was. Als Katholiek
door de Calvinisten gehaat, vooral omdat hij openlijk den opstand van Oranje
afkeurde. Bij hoogerhand met de noodige overdrijving aangebracht, zag Boschotius
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zich en zijn familie al zeer spoedig belaagd, waarom hij vluchtte naar een kasteel,
dat hij niet ver van zijn dorp bezat en dat eertijds door Willem van Duivenvoorde
was gebouwd. Den 7en Aug. 1572, toen hij op weg was om zich ter kerke te begeven,
werd hij uit een hinderlaag overvallen en geboeid naar Gorcum gevoerd. Daar voerde
de Watergeus Marinus Brand (dl. IV, kol. 284) het bevel. Deze eischte van hem,
dat hij het katholiek geloof zou afzweren en in dienst van den Prins zou overgaan.
Deed hij dit niet, dan zou hij zijn schoutambt verliezen en ‘zijn leven door een
hennepen strop moeten eindigen’. Het fiere antwoord luidde: ‘Hij beleed
Roomsch-Katholiek te zijn, maar ontkende kwalijk van den Prins van Oranje
gesproken te hebben’. Zoo hij iets mocht gedaan hebben, dat tegen de wetten was,
dan weigerde hij niet straf daarvoor te ondergaan; hij kon echter het katholiek geloof
niet
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afzweren en weigerde, nu hij eenmaal den eed van trouw aan den Koning had
afgelegd, thans een eed te zweren aan den Prins van Oranje. Ofschoon men in de
gevangenis allen druk op hem uitoefende om hem over te halen, vooral ook met
het oog op zijn vrouw en kinderen, bleef hij standvastig.
Intusschen droeg de Prins van Oranje het bevel over het land van Arkel op aan
Rutger van Carnes. De broeder van Boschotius, raadsheer in den geheimen Raad
des Konings, trachtte nog door een schrijven het leven van zijn broeder te redden,
maar de uitwerking was anders dan hij begeerde, want Carnes beval den 8en Sept.
het doodvonnis te voltrekken.
Zie: O p m e e r , Martelaarsboek.
Kleijntjens

[Bosschaert, Mr. Carel]
BOSSCHAERT (Mr. Carel) is vermoedelijk de te Rotterdam 20 Dec. 1721 gedoopte
zoon van J a c o b B o s s c h a e r t en C o r n e l i a d e L a b a s s e c o u r , overl. te
Dordrecht 4 Oct. 1779. Hij werd 2 Aug. 1737 te Leiden als student in de rechten
ingeschreven (als zijn leeftijd is daarbij opgegeven 20 jaar), werd vervolgens
pensionaris van Schiedam, en 19 Aug. 1751 benoemd tot pensionaris van Dordrecht
in de plaats van Mr. François Teresteyn van Halewijn, op een salaris van ƒ 1200.
In 1755 werd hij gecommitteerd tot het examineeren en reguleeren der differenten
in Lekkerkerk, en in 1756 tot extra-ordinaris gecommitteerde ten beleide van
stadszaken, waardoor zijn tractement met ƒ 600 vermeerderde. Drie jaren later
verbond hij zich geen andere ministeriale functie in een andere stad aan te nemen,
waarom zijn salaris wederom met ƒ 600 verhoogd werd. Hij was 31 Maart 1754
gehuwd met C o r n e l i a A p o l l o n a B o s s c h a e r t van Schiedam.
Bij zijn overlijden verscheen: Ter gedachtenisse van den Weled. Geb. Heer Mr.
o

Carel Bosschaert, in zijn Weled. Geb. Leeven Pensionaris der stad Dordrecht, 4
(door P. v a n B r a a m , met latijnsch grafschrift door J.H. H o e u f f t ), aanwezig in
de Bibl. der Gem. Dordr., no. 630.
van Dalen

[Bosschaert, Martinus]
BOSSCHAERT (Martinus), ged. te Dordrecht 13 Sept. 1668, overl. aldaar 17 Febr.
1742, was de zoon van W i l l e m B o s s c h a e r t en M a r i a v a n d e r N a t . Hij
was eerst hervormd predikant te IJzendijke in Staats-(nu Zeeuwsch) Vlaanderen,
van waar hij 6 Maart 1697 te Dordrecht beroepen werd in de plaats van Ds. Jacobus
Sappius, die overleden was. Niet minder dan 45 jaren diende hij de Hervormde
gemeente aldaar, en verwierf als kerkredenaar een goeden naam. Geschriften van
theologischen of litterairen aard heeft hij niet uitgegeven. Pieter de la Rue droeg
zijn gedicht Schets der Heerlijkheid aan Bosschaert op. Bij zijn overlijden gaven
A d r i a n a v a n d e n B r o u c k e , P i e t e r H o e u f f t (in het Latijn), H e n r i k
v a n B r a c h t en J o a n n e s v a n B r a a m rouwgedichten uit. Hij was 12 Mei
1700 gehuwd met A n n a J a c o b a W i n c k e l m a n , geb. te Vlissingen, overl. 23
Jan. 1738, en liet drie zonen na: Mr. J a c o b , raad te Vlissingen, M a r t i n u s ,
predikant te Dubbeldam, en Mr. H e n d r i k J a n , pensionaris van Middelburg.
Zie: S c h o t e l , Kerk. Dordr. II, 108-109; en Bibl. der Gem. Dordr., no. 631.
van Dalen
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[Bourcouts, Cornelis]
BOURCOUTS (Cornelis), geb. te Kamerijk, overl. te Bergen op Zoom 24 April 1587.
Hij was theol. doctor en artium magister, kanunnik der metropolitaankerk te Kamerijk,
verkreeg 23 Juli 1579 bij het St. Servaas kapittel te Maastricht een prebende en
kanunnikaat, opengevallen door den dood van Dirk Heydenrich. Den 28. Oct. 1580
werd hij vicarius of vice-prepositus van den proost
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van dat kapittel en in 1581 door zijn medekanunniken tot camerarius benoemd. Bij
de inneming van Bergen op Zoom door staatsche benden in 1587, waar hij toen
vertoefde, werd hij gevangen genomen en stierf kort daarna.
Zie: Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg LXVI (1930), 213.
Verzijl

[Boussu, Maximiliaan van Hennin]
BOUSSU (Maximiliaan v a n H e n n i n , graaf v a n ) of B o s s u , geb. 1542, overl.
21 Dec. 1578 te Antwerpen, zoon van J a n v a n H e n n i n , heer, sinds 1555 2e
graaf van Boussu en A n n a v a n B o u r g o n d i ë , uit een oud henegouwsch
geslacht.
Hij werd reeds in 1559 aangesteld als bevelhebber over een der 14 Benden van
Ordonnantie, en nam geen deel aan het verzet tegen Granvelle of aan het Verbond
der Edelen tegen de geloofsvervolging.
Toen de Prins van Oranje in het voorjaar van 1567 ontslag vroeg uit zijn ambten
wegens vertrek naar Duitschland, werd hem dit ontslag niet verleend, maar Boussu
door de Landvoogdes tijdelijk aangesteld tot stadhouder van Holland, Zeeland en
Utrecht (7 Juni 1567), gedurende de afwezigheid van den Prins. Hij verstrooide in
1568 in Waterland en West-Friesland het volk dat daar voor den Prins werd
aangeworven. Op het vernemen van de inneming van den Briel (2 Apr. 1572) trok
hij, zonder bevel van Alva af te wachten, met de bezetting van 's Gravenhage naar
Maaslandsluis (2 Apr.), wachtte daar de 10 vendels krijgsvolk af, die hij uit Utrecht
had ontboden en stak op 5 Apr. over naar Geervliet. Van daar voer hij over de
Bornisse naar het eiland Voorne en tastte den Briel aan.
Hij voerde geen geschut mee omdat hij verwachtte de Geuzen gemakkelijk te
zullen verjagen. Toen zijn troepen krachtig werden beschoten, de omgeving onder
water werd gezet en de schepen in de Bornisse voor een deel in brand werden
gestoken en de andere los werden gesneden en wegdreven, gaf hij den aanval op.
Boussu trok nu met zijn krijgsvolk over de eilanden naar Dordrecht, maar werd daar
niet binnengelaten. Wel verschafte men hem vaartuigen om over de Maas te komen
op den weg naar Rotterdam. Hij wilde de tegenover den Briel gelegen steden van
bezetting voorzien, maar werd ook te Rotterdam, waar hij tegen den avond van 8
Apr. aankwam, niet binnengelaten. Na een geheelen nacht van onderhandelen werd
ten slotte overeengekomen dat de soldaten in afdeelingen van 25 man met gedoofde
lonten door de stad zouden trekken. Toen Boussu hieraan gevolg wilde geven vond
hij de poort bezet. Terwijl men onderhandelde geraakte de poort open en drongen
een 40-tal soldaten binnen. Het volk trachtte de poort weer te sluiten maar Boussu
stak nu eigenhandig den smid Zwartjan overhoop en beval zijn soldaten door te
tasten en zich met geweld van de stad meester te maken. Hierbij werden ongeveer
40 burgers gedood. Van Rotterdam uit werd Delftshaven, waarin zich reeds Marinus
Brand met eenige Geuzen geworpen had, bezet (10 Apr.), evenals Schiedam en
Maaslandsluis.
Alva, die het overgaan van zoovele steden na den Briel voorn. beschouwde als
een verzet tegen de invoering van den Tienden en den Twintigsten Penning, besloot
die belastingen af te schaffen, mits men voor het loopende jaar 2 millioen gulden
opbracht. Hij schreef de stadhouders der verschillende gewesten aan om de Staten
bijeen te roepen om dit voorstel te behandelen.
Boussu kreeg last om de Staten van Holland tegen 15 Juli te 's Gravenhage te
beschrijven, maar het bestuur van het gewest verkeerde in
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zoo'n ontredderden toestand, doordat de meeste en de voornaamste steden zijn
gezag niet meer erkenden, dat hij daaraan geen gevolg heeft gegeven. In plaats
daarvan kwamen de Staten der afgevallen steden op 19 Juli te Dordrecht bijeen om
te bespreken hoe zij zich aan het gezag van Alva zouden onttrekken.
Boussu trachtte zijn gezag in zijn gewesten te herstellen; een aanslag op Haarlem
(Juli) en op Gouda (Aug.) slaagde niet, Amersfoort, waarnit de Geuzen-bezetting
verdwenen was, liet hij bezetten (Nov.), Naarden werd door het leger van Don
Frederik uitgemoord (1 Dec.).
Daarna werd Boussu in beslag genomen door het beleg van Haarlem (11 Dec.
1572-12 Juli 1573). Hij legerde zich met zijn krijgsvolk bij het Huis te Kleef, het
hoofdkwartier van Don Frederik. Het uitputtende beleg gedurende den strengen
winter duurde veel langer dan men verwacht had. Ook bleef over het
Haarlemmermeer de gemeenschap met de belegerde stad bestaan. Boussu slaagde
er in een aanzienlijke scheepsmacht (33 schepen en 7 galeien) op het meer bijeen
te brengen, waarmee hij de Geuzenvloot onder Marinus Brand en van Batenburg
versloeg (28 Mei 1573). Hiermee werd de verdere toevoer over het meer afgesneden
en was het lot van Haarlem beslist.
Na de inneming van Haarlem heeft Boussu nog een poging gedaan om Medemblik
onder zijn gezag terug te brengen, maar zonder gevolg. Hij moest nu zijn hulp
verleenen aan de krachtige maatregelingen van Alva om het Noorderkwartier van
de land- en van de zeezijde aan te grijpen en nog voor den winter te bedwingen.
Als admiraal der sterke vloot zou hij den aanval van de zeezijde leiden. Hij
bemachtigde de Schellingwouder schans en de schansen aan den Waterlandschen
dijk maar werd in den zeeslag voor Hoorn verslagen en op 12 Oct. als gevangene
binnen die stad gebracht. Boussu werd met de edelen en officieren ondergebracht
in het leegstaande St. Mariaklooster, waar het verblijf hem zoo draaglijk mogelijk
werd gemaakt. Zijn pages en bedienden werden hem gelaten en op zijn verzoek
werd de Stadsdoctor Nicolaus Burlius hem als geneesheer toegevoegd.
Al spoedig vernam Boussu dat de nederlaag tegenover Alva geweten werd aan
zijn verkeerd beleid en hij kreeg vergunning om zich te rechtvaardigen. Tevens
drong hij in het schrijven aan Alva er krachtig op aan dat de gevangenen zouden
worden uitgewisseld.
Alva was hiertoe niet te bewegen, hoeveel moeite ook de vrienden van Boussu
zich daarvoor gaven. Hij liet 65 haarlemsche burgers naar Amsterdam brengen om
opgehangen te worden en eerst door den tegenstand van Verdugo en eenige
spaansche bevelhebbers werd de uitvoering van het vonnis opgeschort. De
gevangenneming van Boussu redde ook het leven van Marnix van St. Aldegonde,
die bij de verovering van de schans bij Maaslandsluis (14 Nov.) gevangen was
geraakt. De Prins liet dadelijk aan Alva weten dat Sonoy zich tegenover Boussu
evenzoo zou gedragen, als men van spaansche zijde tegenover Marnix zou doen.
Toen het bekend werd dat Alva zou heengaan openbaarde zich ook bij de
Spanjaarden een neiging om tot vrede te geraken. In Nov. kreeg Boussu gelegenheid
om die pogingen door een brief aan Noircarmes, zijn plaatsvervanger, te
ondersteunen. Hij schreef dat als men maar eens tot besprekingen kon geraken de
vrede wel tot stand zou komen. Het groote bezwaar was dat men de partij van den
opstand na de opgedane ervaringen niet kon doen gelooven dat de Spanjaarden
hun beloften ook zouden nakomen.
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Intusschen werden in den loop van 1574 de gevangen genomen edelen en officieren
uitgewisseld en kon Boussu zich met den Prins in verbinding stellen. Hij stelde voor,
dat men hem, onder belofte van te zullen terugkeeren, naar Brussel zou laten gaan,
waar hij hoopte het sluiten van den vrede te kunnen bevorderen en gedaan te krijgen,
dat hij tegen den Graaf van Buren, 's Prinsen oudsten zoon, zou worden uitgewisseld.
De Prins achtte de kans van slagen te onzeker om er vergunning toe te geven.
Op 15 Juli 1575 kreeg Boussu bezoek van zijn broeder den Heer van Haulsy, die,
met toestemming van den Prins, met hem kwam overleggen over zijn vrijlating.
Hiërges, de stadhouder van Gelderland, die zich 15 Oct. 1576 bij de beweging tegen
de Spanjaarden had aangesloten, schreef 19 Oct. aan Boussu om hem over te
halen dat ook te doen.
Voor het sluiten van de Pacificatie van Gent had de Prins Boussu doen polsen
of hij door toezegging van vrijlating er toe te bewegen zou zijn, om de plaatsen in
Holland, die door zijn troepen bezet waren, te doen ontruimen. Boussu antwoordde,
dat hij vroeger gehandeld had op bevel van den Landvoogd en dat wat hem nu
gevraagd werd moest geschieden met goedvinden van den Raad van State. Hij
wilde wel beloven de Spanjaarden niet meer te zullen begunstigen en schreef aan
eenige hoplieden om hun oordeel te vernemen. Ook verzocht hij naar Middelburg
te mogen komen om een mondgesprek met den Prins te kunnen houden.
De Prins liet hem toen daarheen komen. Boussu werd 9 Nov. onder geleide van
admiraal Cornelis Dirksz en eenige voorname personen naar Alkmaar gebracht. Hij
werd daar door Sonoy ontvangen, die hem tot Delft vergezelde, terwijl de
alkmaarsche burgemeester Philip Cornelisz. zich bij het geleide naar Middelburg
aansloot, waar men op 27 Nov. aankwam. Krachtens de op 8 Nov. gesloten
Pacificatie werd Boussu dadelijk op vrije voeten gesteld. Hij beloofde de zaak der
Vereenigde Gewesten te zullen bevorderen en reisde in Dec. door naar Brussel.
Daar werkte hij mee tot het sluiten der Unie van Brussel (9 Jan. 1577) waarbij de
Algemeene staten en de Raad van State zich verbonden om de Pacificatie te
handhaven.
Boussu werd door de Algemeene staten naar Utrecht gezonden en wist met
Hiërges te bewerken dat de spaansche bezetting het Vredenburg ontruimde (11
Febr.). Daarna werd hij afgevaardigd naar Haarlem, Amsterdam, Schoonhoven en
eenige andere plaatsen om deze steden over te halen zich bij de Pacificatie aan te
sluiten. Op 19 Aug. nam hij deel aan een bijeenkomst van de voornaamste edelen,
die, nu Don Juan niet langer door de Algemeene staten als landvoogd erkend werd,
een afgezant naar den Keizer van Duitschland zonden om hem te polsen over het
voorstel, zijn broer Matthias als landvoogd naar de Nederlanden te zenden. Men
hoopte, dat deze neef van koning Philips ook voor hem aannemelijk zou zijn.
Boussu werd benoemd tot bevelhebber van een deel van het Statenleger.
Na het ongelukkige gevecht te Gembloux (31 Jan. 1578), dat geleverd werd terwijl
de opperbevelhebber Lalaing en de meeste bevelhebbers zich op een bruiloft te
Brussel bevonden, werd Boussu belast met de verdediging van het bedreigde
Brussel.
Over het nieuw gevormde leger werd hij, op aanbeveling van den Prins, tot
opperbevelhebber benoemd en hij slaagde er in bij Rijmenam (31 Juli) het leger
van Don Juan terug te dringen.
Tegen het eind van het jaar werd Boussu door
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hevige koorts aangetast, waaraan hij op 21 Dec. overleed. Hij had zich door zijn
bekwaamheid en dapperheid de achting van alle partijen verworven. Zijn dood werd
door den Prins als een groot verlies voor het land beschouwd. Boussu was gehuwd
met C h a r l o t t a v a n W e r c h i n .
Portret in het West-Friesch Museum te Hoorn; gegraveerde portretten door Paul
Wttewael (1573), A.P. Dischler, J. Punt, e.a.
Zie: B o r , VI, 336, 348, VIII, 84; V e l i u s , 317, 441, 452; E i k e l e n b e r g ,
Alkmaar, 374; W a g e n a a r , VI, 346, 375, 447, VII, 135, 141; verder M o t l e y ,
Blok, Pirenne.
Wijdenes Spaans

[Bouwens van der Boyen, Albertus ridder]
BOUWENS VAN DER BOYEN (Albertus ridder), ged. te Roermond 24 Jan. 1614,
overl. omstreeks 1675, zoon van J a n , raad en rekenmeester van de rekenkamer
van het hertogdom Gelder te Roermond (1598-1614) en van C l a r a M a r g a r e t h e
M e l i a e r t s ; hij was heer van Neerijsche en Macken, eerst raad en
ontvanger-generaal van het hertogdom Gelder, vervolgens raad en ambtenaar der
domeinen en financiën, werd 17 Maart 1659 door Philips IV tot ridder (chevalier)
verheven. Hij was gehuwd met A n n a v a n B o e c k h o l t Reniersdr., erfgename
van het kasteel Macken te Vierlingsbeek.
Zie: Doopregister van Roermond 1612-1614; Limburg's Jaarboek XVIII, 2 (1912),
148; Maasgouw (1898), 75.
Verzijl

[Bouwens van der Boyen, Jan Albert baron]
BOUWENS VAN DER BOYEN, (Jan Albert baron), zoon van Jan Renier (die volgt),
overl. te Venray 29 April 1728, was baron van Neerijsche, heer van Helden, Leeuwen,
Macken en Venray, erfvoogd van Roermond; hij kreeg de erfvoogdij van zijn oom
Christoffel van Cortenbach, eerst als pandheer, later door koop; als heer van Venray
herstelde hij aldaar de maandagsche markt (4 Juni 1699); 7 Oct. van dat jaar stichtte
hij een altaar in de kapel van St. Joseph in het gehucht de Smakt bij Venray; ook
schonk hij een torenuurwerk aan de kapel te Helden-Panningen; 22 Juni 1697 sloot
hij als erfvoogd een accoord met den magistraat der stad Roermond over het bouwen
van een muur, op terrein gelegen bij de erfvoogdij; 6 Maart 1719 legde genoemde
magistraat te zijnen behoeve de verklaring af, dat hij, sinds onheuglijke tijden, het
recht van jacht had in de geheele erfvoogdij; 18 Maart 1721 maakte hij een accoord
met denzelfden magistraat over de jurisdictie van het leenhof, toebehoorende aan
de erfvoogdij. Hij was 15 April 1698 gehuwd in de St. Willibrorduskapel te Geysteren
bij Venray met M a r i a E m i l i a A n t o i n e t t a R a b a , barones van Gelder-Arcen
(overl. te Vierlingsbeek 9 April 1732), dochter van Jan Godfried, heer van Arcen en
Velden en van Anna Catharina Constantia van Pallant. Uit dit huwelijk negen
kinderen, o.a. M a r i a B a r b a r a L u c i a E m i l i a (geb. te Vierlingsbeek 22 April
1699, overl. in 1746) vrouwe van Helden, erfvoogdes van Roermond (1744-1746),
huwde te Brussel 3 Sept. 1722 Charles Joseph baron d' Overschie; A n t o i n e t t a
P e t r o n e l l a R a b a (geb. te Vierlingsbeek 21 Dec. 1708, overl. te Venray 10 Juni
1744) vrouwe van Helden (ingeleid 26 Nov. 1736), erfvoogdes van Roermond
(1741-1744); J o h a n n a F r e d e r i c a B e a t r i x (geb. te Vierlingsbeek 7 Febr.
1710, overl. aldaar 24 Maart 1740) vrouwe van Venray en Macken, huwde 23 Juli
1737 Judocus baron van Hugenpoth de Stockheim (overl. te Vierlingsbeek 15 Oct.
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1751); T h e r e s i a C a r o l i n a (geb. te Vierlingsbeek 2 Dec. 1715, overl. te Venray
30 Mei 1741), erfvoogdes van Roermond (1732-1741).
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Zie: Limburg's Jaarboek VI, 1-2 (1898-99), 39, X, 4 (1904), 277, 278, 290, 301, XI
(1905), 243, XVIII, 2 (1912), 149-154; Maasgouw (1890), 74, (1896), 83, (1898),
68, 78, 79, 82, 88, 91-92, (1899), 26, (1925), 1-3, 45.
Verzijl

[Bouwens van der Boyen, Jan Renier baron]
BOUWENS VAN DER BOYEN (Jan Renier baron), geb. te Roermond 17 April 1643,
overl. aldaar 9 Maart 1697, zoon van Albertus (die voorgaat), was baron van
Neerijsche, heer van Macken, Venray en Helden, welke laatste twee heerlijkheden
hij 27 Nov. 1673 gekocht had van den Koning van Spanje en welke hij 25 April 1674
verhief voor het leenhof van Gelder te Roermond; hij was raad en ontvanger-generaal
van het hertogdom Gelder, werd 30 Aug. 1691 door Karel II tot baron verheven. Zijn
eerste echtgenoote, M a r i a I s a b e l l a d e K o v i n i s (K o v i j n e ), die in 1676
overleed, dochter van Laurentius, heer van Bourghelle en Gouwies, raad van den
Koning van Spanje, schonk hem een dochter A n n a F r a n c i s c a (geb. te
Roermond 11 Juli 1675); hij hertrouwde 16 Sept. 1677 met L u c i a M a r i a v a n
C o r t e n b a c h (geb. te Roermond 21 Sept. 1658), dochter van Jan, erfvoogd van
Roermond en van Anna Maria Schenck van Nydeggen. Uit het tweede huwelijk een
zoon: Jan Albert (die voorgaat).
Zie: Doopregister van Roermond 1643 en 1675; Maasgouw (1879), 170, (1926),
49-50; Limburg's Jaarboek XVI, 2 (1910), 129, XVIII, 2 (1912), 148-9; J o s . M.H.
E v e r s e n e n J.L. M e u l l e n e r s , De Limburgsche gemeentewapens, 190-1,
542.
Verzijl

[Braam, Pieter van]
BRAAM (Pieter van), geb. te Vianen 22 Dec. 1740, overl. te Dordrecht 28 Sept.
1817, was de zoon van C o r n e l i s v a n B r a a m en C l a r a M a r i a B r u i n .
Hij werd ter school gezonden te Dordrecht, om aldaar voor de rechtsgeleerde studie
te worden opgeleid. Maar de dood van zijn oom Willem van Braam, die den
boekhandel van zijn vader Johannes van Braam bestuurde, besliste, dat Pieter naar
Amsterdam zou gaan, om zich in het vak van den boekhandel onder leiding van
Petrus Schouten te bekwamen. De dordtsche zaak werd zoolang door zijn tante
Maria van Braam waargenomen. Na zijn terugkomst uit Amsterdam dreel hij den
boekhandel eerst gemeenschappelijk, met die tante, maar later voor eigen rekening
tot zijn overlijden. Van Braam vervulde ook enkele openbare betrekkingen als
oudraad in 1787, lid van den Raad en van het Schoolbestuur na 1813. Maar meer
dan hierdoor was hij bekend om zijn geleerdheid. In 1816 stichtte hij met anderen
het genootschap Diversa sed Una. Als dichter schreef hij nederlandsche en latijnsche
verzen, meest gelegenheidspoëzie.
Hij was gehuwd met A n n a C h r i s t i n a L e n t f r i n k , uit welk huwelijk drie
zonen en een dochter geboren werden. Deze dochter C l a r a M a r i a , gehuwd
met Pieter Blussé, overleefde hem.
Van Pieter van Braam zijn de volgende werken bekend:
Honori et meritis Viri Amplissimi Gualteri Petri Boudaan, Urbis Amstelaedamensis
o

Consulatum Auspicanti Ipsis Kalendis Februariis 1761, 4 (Bibl. Dordr., no. 2987);
Mariamne, treurspel, gevolgd naar het Fransch van de Voltaire (Dordr. 1774); De
Opvoeding der Jeugd ten nutte van dit Gemeenebest, bekroond in 1775 door het
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Dichtgenootschap Kunstliefde spaart geen vlijt (in Proeven van Poëtische
Mengelstoffen III, 235); Zegezang bij gelegenheid van het op de vlugt slaan der
Engelsche vloot door den heer Schout bij nagt J.A. Zoutman (naar het Latijn van
o

Mr. J.H. H o e u f f t 1781, 4 ); Eerdicht voor den
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dapperen kapitein G. Oorthuis en Tot lof van den dapperen kapitein P. Melvill, beide
in: Eerkroon op de hoofden der doorluchtige staetsmannen, burgervaderen,
o
zeehelden, enz. (Dordr. 1782, 8 ) II, 89, 91; Eeuwzangen bij den aanvang der
negentiende eeuw der Kristen jaartellinge, enz. (1801 met P. I m m e r z e e l ); De
Eendvogel en de Spreeuw; Orbilius Antibarbarus; Op de geboorte van het zoontje
van den heer Collot D' Escury; Op de Echtverbintenis mijner geliefde dochter Clara
Maria van Braam met den heer Pieter Blussé de Jonge enz. (ook afzonderlijk
uitgegeven; (Bibl. Dordr., no. 621); Lijkdichten op den heer Abraham Blussé, en op
den Weleerw. heer Paulus Bosveld; Op de afbeelding van Jacob van Strij, van
Gerrard Kuipers, op Janus Secundus; Aan den grootmachtigsten, zeer uitmuntenden
onverwinlijken Alexander Zelfhouder aller Russen; Aan de Hoog Welgeborene
Jonkvrouwe Juliana Cornelia de Lannoy; al deze verzen komen voor in: Lofrede op
Pieter van Braam, uitgesproken door E d w a l d u s K i s t (Dordr. 1818); Carmina,
gedrukt 1809 voor zijn vrienden. Bij zijn overlijden schreef Mr. P.S. S c h u l l , een
latijnsch grafschrift, door hem ook in het Nederlandsch vertaald.
Van J. K r a m e r s verscheen: Op het afsterven van mijnen hooggeachten Patroon,
den weledelen Heer Pieter van Braam, voorzittend Raad der stad Dordrecht,
overleden den 28sten van Herfstmaand 1817 in den ouderdom van bijna 77 jaren
(Bibl. Dordr., no. 632b).
Een afbeelding en silhouette vindt men vóór de hierboven genoemde Lofrede van
E. Kist.
Zie: E. K i s t , Lofrede op P. van Braam.
van Dalen

[Braets, Mr. Jacob Adriaan]
BRAETS (Mr. Jacob Adriaan), geb. te Dordrecht 6 Sept. 1732, overl. aldaar 2 Aug.
1780, was de zoon van Mr. H e n d r i k B r a e t s en M a r g r i e t a E e l b o . Hij
studeerde in de rechten en werd in 1758 lid van het college der Mannen van
Veertigen in zijn geboortestad. Bij zijn testament met zijn echtgenoote S o p h i a
v a n d e n B r a n d e l e r (gest. 11 Dec. 1783) van 21 Februari 1778 vermaakte hij
o.m. aan de stad Dordrecht een legaat van ƒ 150.000 tot stichting van een tapijtfabriek
en later van een vrijwillig werkhuis. Beide ondernemingen mislukten, waarom de
erfgenamen van Mr. Braets het legaat terug eischten. In 1810 kwam een scheiding
van het fonds tot stand, waarbij 2/5 van het overschietende kapitaal aan de
erfgenamen werd uitgekeerd en het overblijvende als afzonderlijk fonds door de
commissarissen der stadsleenbank, daarna door den secretaris der bank en eindelijk
door den gemeenteontvanger beheerd werd. In 1854 besloot de gemeenteraad van
Dordrecht het fonds, bestaande in een inschrijving op het Grootboek der 2½% Nat.
Schuld, groot ƒ 78000 op naam der stad, te doen afschrijven en de renten bij de
inkomsten der gemeente te voegen.
Zie: Inv. Arch. Dordr. III, 122; Gem. verslag 1854.
van Dalen

[Brancadoro, Cesare graaf van Lignano]
BRANCADORO (Cesare) graaf v a n L i g n a n o , geb. te Fermo 18 Aug. 1755,
overl. te Rome 10 Sept. 1837, werd na in lagere geestelijke rangen gediend te
hebben, in Dec. 1790 door den Paus tot nuntius in de Oostenrijksche Nederlanden
en in het prinselijk bisdom Luik en tevens tot vice-superior der nederlandsche
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zending, ter standplaats Brussel, benoemd. Keizer Joseph II was 20 Febr. te voren
overleden en de troebelen, door de clericalen in geheel België tegen de liberale
maatregelen van dezen vorst verwekt, waren nog geenszins gestild, er was te
Brussel nog een anti-keizerlijke partij, en daarom vestigde hij zich voorloopig te Luik,
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waar een gematigd bisschop, F.A.M.C. graaf de Méan, regeerde.
Door den tact van keizer Leopold II bedaarde de beweging en kwam alles weder
als vanouds onder den oostenrijkschen scepter.
In 1792 bezocht Brancadoro voor het eerst Nederland, hij werd door de
oranjegezinden, die begrepen, dat zij de vriendschap der Roomsch-Katholieken
noodig hadden, vriendelijk ontvangen, zoodat hem vergund werd, op verschillende
plaatsen het vormsel toe te dienen. Een fanatiek amsterdamsch priester, ten
Hulscher, beklaagde zich te Rome over het optreden van Brancadoro, die een
verwoed vijand was van de beginselen der fransche revolutie, terwijl hij tevens
voorstander was van het gezag van de staten en den stadhouder.
In den aanvang van 1793 kwam de invasie der fransche troepen onder Dumouriez.
Brancadoro week toen uit naar Dusseldorp en richtte van daar tot de nederlandsche
priesters een krachtigen vastenbrief, waarin hij de stelling van velen hunner, dat het
gezag afkomstig is van het volk, bestreed. Toen Dumouriez in hetzelfde jaar bij
Neerwinden verslagen was en zijn leger, nadat hij overgeloopen was, teruggeslagen
werd, vestigde Brancadoro zich te Brussel.
Hij vluchtte, nadat de Franschen in Juni 1794 den slag bij Fleurus gewonnen
hadden en België voor hen openlag, naar Nederland en werd in Juli 1794 door de
regeering zeer welwillend ontvangen. Hij vestigde zich te 's Gravenhage, van waar
hij in Sept. 1794 een herderlijken brief tot de nederlandsche geestelijkheid in
denzelfden zin als bovengenoemden vasten briefrichtte. Hij reisde Nederland rond
en was in Dec. 1794 te Enschede. In Jan. 1795, toen Pichegru Nederland was
binnengetrokken, begaf hij zich naar Munster. In Juni 1795 werd hij secretaris der
Propaganda, in Nov. d.a.v. verhuisde hij daarvoor naar Rome. Hij werd 23 Febr.
1801 kardinaal en bisschop van Orvieto, in 1803 aartsbisschop van Fereno. Na
1795 heeft hij geen bemoeiing met Nederland gehad, behalve dan die voortvloeide
uit zijn ambt, dat hij nog lang behouden heeft.
Zijn portret is gegraveerd door Th. de Roode, M. de Sallieth, P.H. Jonxis, R.
Vinckeles en een onbekend kunstenaar.
Zie: W.H. d e B e a u f o r t , Nieuwe geschiedkundige opstellen, I (1911), 181.
Ramaer

[Brandenburgh, Hessel]
BRANDENBURGH (Hessel), geb. te Workum 20 Juni 1795, ald. overl. Dec. 1880,
boekdrukker-uitgever, die een oude zaak uit het begin der 18e eeuw tot nieuwen
bloei bracht. Te Workum was n.l. in 1712 P e t r u s O I i n g i u s boekdrukker in het
Vergulde Hooft. Zijn weduwe gaf o.a. in 1734 uit De Christelijke Zeevaart. Na haar
dood werd de zaak voortgezet door drie broers en een zuster. De laatste der broers
stierf in het einde der 18e eeuw en sinds stond de drukkerij stil. De zuster overleed
in 1802. Na haar overlijden werd de inventaris door de erfgenamen verkocht aan
I s a ä c V e r w e y W y b r . z n , die in 1797 nog rector der latijnsche school was te
Dokkum, en o.a. ook de academiedrukkerij van D. L o m a r s te Franeker had
gekocht. Met deze gecombineerde inventarissen vestigde Verwey zich in 1802 in
het z.g.n. Spookhuis te Workum (Wijk E 10). Twee jaar later werd de zaak verplaatst
naar een pand aan de Markt. Toen hij in 1806 griffier werd bij de
Arrondissementsrechtbank te Sneek, deed hij de drukkerij over aan zijn
meesterknecht F o l k e r t A n n e s (A n n e m a ) met uitzondering van twee persen
en eenige oostersche geschriften, die naar Amsterdam werden verkocht. Toen
onder Napoleon de vrijheid van drukpers
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aan banden werd geIegd en bepaald, dat in Workum geen drukkerij mocht bestaan,
werd aan Annema, nadat hij in handen van den president der rechtbank te Sneek
den eed van getrouwheid aan den Keizer en het rijk had afgelegd een ‘Brevet de
tolerance’ uitgereikt, zoodat de zaak voortgang kon hebben, zoolang de
tegenwoordige eigenaar leefde. Het jaar 1813 maakte echter een einde aan die
bepaling. Toen in Maart 1819 F.A. Annema stierf, schreef de weduwe aan zijn
eenigen leerling H e s s e l B r a n d e n b u r g h , toen werkzaam bij de firma Thieme
te Zutphen, of deze genegen was de zaak over te nemen, hetgeen ook de wensch
van den overledene was geweest, ‘die zijn leerling een vaderlijke genegenheid
toedroeg’. De koop kwam tot stand. De nieuwe eigenaar bracht tal van verbeteringen
aan, o.a. door het laten gieten van verschillende nieuwe lettersoorten, waarbij enkele
op geen andere drukkerij in Nederland voorradig waren, zooals Moeso-Gothisch
en Angelsaksisch, het aanschaffen van een ijzeren drukpers enz. De eerste
publicaties van het Friesch Genootschap met H. Suringar te Leeuwarden als uitgever,
werden bij hem gedrukt.
In het voorjaar van 1844 ging de zaak over op den oudsten zoon L i e u w e
B r a n d e n b u r g h (geb. 3 Sept. 1820, overl. 18 Juni 1867), die ook de zaak verrijkte
met nieuwe lettersoorten, ‘overeenkomstig de vorderingen der kunst en de behoeften
van den tijd’. Na zijn overlijden zette zijn zoon H e s s e l B r a n d e n b u r g h (geb.
11 Juni 1845, overl. 18 Juni 1867) de zaak voort, die vooral grooter beteekenis
kreeg door de stichting van het weekblad Friso in 1874, weldra het orgaan van de
liberale partij in Z.W. Friesland, thans uitgave van T. Gaastra Bz.
Bij S i m o n B r a n d e n b u r g h verscheen in 1877 het Zaterdagnummer van het
Christ. Hist. orgaan De Banier, het Woensdagnummer bij J.J. W i a r d a te Sneek.
In 1888 vestigde H e s s e l B r a n d e n b u r g h zich te Sneek, waar hij de Nieuwe
Sneeker Cour. stichtte, een plaatselijk nieuws- en advertentieblad, dat weldra de
bestaande Sneeker Cour. (uitgave Cool van Bokma) overvleugelde, welk blad dan
ook later in de N. Sneeker Cour. werd opgenomen. In 1903 kwam de eigenaar te
overlijden; de weduwe zette de zaak voort, om haar in 1914 over te dragen aan den
eenigen zoon L i e u w e B r a n d e n b u r g h (geb. 28 Aug. 1889), die haar eerst
dreef met een paar compagnons, doch sedert 1927 eenig firmant is in de zaak, die
thans gedreven wordt onder den naam B r a n d e n b u r g h en C o te Sneek. Sinds
12 jaar wijdt deze firma zich vooral aan de uitgave van friesche tijdschriften (It
Heitelân, Frisia) en friesche boek- en tooneeluitgaven, waarvan zij thans een fonds
van ongeveer veertig titels bezit. Haar uitgaven dragen een boekenmerk onder de
zinspreuk ‘Bou en 't komt ta stân’, gesymboliseerd door twee gekruiste troffels en
een pyramide.
Volgens opgave van H. Brandenburgh te Sneek.
Zie voor de uitgaven der firma's mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw.
1930), I en II.
Wumkes

[Brasser, Leendert]
BRASSER (Leendert), teekenaar en etser, werd geboren 19 Nov. 1727 te Maassluis,
overleden te Rotterdam 14 Juni 1793. Op 4 Oct. 1754 werd hij burger van Rotterdam,
waar hij later verschillende malen lid was van het bestuur van het schildersgilde.
Hij maakte prentteekeningen o.a. naar J. de Witt, M. Sorgh, J.v.d. Ulft, J.v. Goyen,
Ostade; graveerde portretten van rotterdammers en maakte afbeeldingen van
Rotterdamsche kerken en gebouwen omstr. 1766; ook maakte hij landschappen
met bijbelsche onderwerpen.
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Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgem Lexikon d. bild. Künstler IV (Leipzig 1910),
543; A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (Leipzig u. Wien 1906) I, 193; aant.
Rijks Prentenkabinet te Amsterdam door E.W. M o e s , afd. prenten.
J.M. Blok

[Brandes, Johannes Hendrik]
BRANDES (Johannes Hendrik), geb. te Amsterdam 23 Jan. 1823, overl. te
Amsterdam in 1876. Hij was luthersch predikant te Kampen van 1848 tot 16 Febr.
1851, dan te Rotterdam tot 30 Jan. 1859, en daarna te Amsterdam. Hij schreef:
Leerrede ter gedachtenis der Kerkhervorming op 5 Nov. 1854 (Schied. 1854); Ter
uitvaart van onzen zeer geliefden broeder en vriend J.A. Hollinghausen (1855) en:
Afscheidswoord aan mijn geliefde gemeente te Rotterdam (Rott. 1859).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. kerk in Ned. ('s Grav.
1925), 34v.; Brinkman's Catalogus (1850-82), 176.
Knipscheer

[Breugel, Joannes van]
BREUGEL (Joannes v a n ), geb. 26 April 1802 te Dongen, overl. te Breda 18 Jan.
1850. De godgeleerdheid bestudeerde hij te Hoeven en 5 April 1826 werd hij te
Mechelen priester gewijd. Na eerst als kapelaan te Breda werkzaam te zijn geweest,
werd hij in 1833 benoemd tot professor der theologie te Hoeven. Dertien jaren was
hij als zoodanig werkzaam, toen 3 Dec. 1846 zijn benoeming volgde tot pastoor der
St. Antoniuskerk te Breda. Eén jaar te voren had hij zijn aanstelling gekregen als
visitator generalis en reformator van de kloosters der Franciscanessen. Paus Pius
IX benoemde hem 31 Jan. 1849 als opvolger van mgr. van Dijk, tot bisschop van
Adras i.p.i. en coadjutor met recht van opvolging van mgr. J. van Hooydonk. Hij
overleed nog voordat hij de bisschopswijding ontvangen had.
Zie: K r ü g e r , Gesch. v.h. bisd. Breda.
Kleijntjens

[Brialmont, Hendrik Alexis]
BRIALMONT (Hendrik Alexis), geb. te Venlo 25 Mei 1821, overl. te St. Josse ten
Noode 21 Juli 1903, zoon van M a t h i a s L a u r e n s J o s e p h B. (kapitein bij het
tweede bataillon der 14de afdeeling infanterie in garnizoen te Venlo; in 1850 minister
van oorlog in het kabinet Rogier) en van A n n a M a r i a V e r w i n s . Hij was 1836-43
cadet aan de militaire school te Brussel; 1843-47 2de luitenant der genie; 1847-55
1ste luitenant; 1847-50 secretaris van den minister van oorlog Chazal; 1855-61
kapitein bij den generalen staf; 1861-64 majoor; 1864-74 luitenant-kolonel; 1868
directeur der militaire werken in het ministerie van oorlog; 1874 generaal-majoor;
1875-77 ingenieur-generaal en inspecteur van de vestingen en van het
korps-ingenieurs; 1883 (Juli), 1884 (Jan.) op wachtgeld; 1886 gepensionneerd;
1892 liberaal lid van de Kamer van Afgevaardigden. Hij kreeg een europeesche
vermaardheid als vestingbouwkundige, diende een plan in tot versterking van
Antwerpen, dat aangenomen werd; in 1860 werd met den fortenbouw begonnen en
in 1863 de eerste pantsertoren opgericht. Toen in 1883 de roemeensche regeering
hem om raad vroeg aangaande den aanleg van vestingwerken, doorreisde hij dat
land en stelde hij een plan op tot verdediging der grenzen, alsook der hoofdstad
Boekarest. Hij haalde zich echter hierdoor het ongenoegen der belgische regeering
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op den hals, die hem enkel een verlof naar Karlsbad had verleend en een naar
Roemenië geweigerd had en werd daarom in Juli 1883 op wachtgeld gesteld. Ook
Zwitserland, Turkije en Bulgarije riepen zijn hulp in. Hij steunde zijn vaderland door
den aanleg van vestingwerken te Namen en te Luik (1888-91) ter handhaving van
de neutraliteit. Het waren
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deze forten, welke den eersten stoot van den wereldoorlog moesten doorstaan. Hij
is ook de schrijver van verschillende militaire werken. Op 27 Mei 1928 werd te
Brussel een standbeeld voor hem onthuld.
Zie: H. O p d e L a a c k , Een bezoek aan het Huis Brialmont aan Maagdenberg
te Venlo en d e z ., Generaal Hendrik Alexis Brialmont, in Nieuwe Venlosche Courant
van 24 en 31 Aug. 1918 en 25 en 26 Mei 1928; H. U y t t e n b r o e c k , De Straten
te Venlo, 92-93; W i n k l e r P r i n s , Geïllustreerde Encyclopaedie, 3de druk, IV
(1906), 246-247; J a n V e r z i j l , Genealogie Verwins (m.s.).
Verzijl

[Brienen van Guesselt, Mr. Jan Baptista van]
BRIENEN VAN GUESSELT (Mr. Jan Baptista v a n ), heer van Guesselt sedert
1692, ged. te Maastricht 30 April 1668, overl. aldaar 13 Febr. 1728, zoon van Mr.
C a r e l , heer van Guesselt en van M a r i a M a r g a r e t h a d e V a l z o l i o ,
erfdochter van Guesselt, was president-assessor van het land van Valkenburg
(staatsch gedeelte), schepen der stad Maastricht sedert 16 Febr. 1692, raadtresaurier
van den H. Geest aldaar, president-assessor der gerichten Leemcuylen en
Tweebergen. Hij was 19 Sept. 1699 gehuwd met M a r i a C a t h a r i n a d e s P r e z
d e P r e i s c h e (ged. te Luik 14 Aug. 1677, overl. te Maastricht 12 Juli 1735),
dochter van Jacobus en van Catharina de la Motte. Van hun kinderen vermelden
wij: Mr. C a r e l M a x i m i l i a a n L o d e w i j k , heer van Guesselt, Meysenbroek
en Einhuysen, beleend met Guesselt in 1728 (ged. te Maastricht 28 Aug. 1703,
overl. te Brussel 3 Mei 1780); hij was hoofddrost der oostenrijksche landen van
Valkenburg (1725), schepen der stad Maastricht (1729), raad aldaar (1734),
burgemeester (1746) en hoofdschout van Maastricht; P h i l i p p u s E u g e n i u s
J o h a n T h e o d o o r , kannunnik van St. Paul te Luik (overl. in 1781) en J a n
B a p t i s t H e n d r i k , kanunnik van St. Jean te Luik (overl. in 1756).
Zie: Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1884), 380, (1885),
229; Maasgouw (1885), 1043; Ned. Adelsboek (1912), 440.
Verzijl

[Brink, Harmen Willem ten]
BRINK (Harmen Willem t e n ), J.U.D., zoon van Silvester Aemilius (die volgt), ged.
te Deventer 21 Juni 1744, student aan het athenaeum te Deventer 24 Jan. 1761,
te Utrecht 1766, lid der gezworenen van de Polstraat 1764-69, scholtis van
Colmschate, begraven te Deventer 15 Febr. 1770.
Zie: H. K r o n e n b e r g , Deventer geslachten in Maandbl. Ned. Leeuw XLVI, 77.
van Beurden

[Brink, Jacob ten]
BRINK (Jacob t e n ), J.U.D., ged. te Deventer 9 Juni 1690 als zoon van W o l t e r
en E l i s a b e t h v a n L e n n e p , studeerde te Deventer aan het athenaeum 1706,
1712-16 lid der gezworenen van de Bergstraat, 1716-57 burgemeester van Deventer,
cameraar, muntmeester, gecommitteerde op den landdag en tot den Raad van
State. Hij huwde te Deventer 14 Juni 1716 in de Walenkerk M e c h t e l d
T h e o d o r a I J s s e l , dochter van den luit. kolonel Hendrik en Alijda Margaretha
Bruyns. Zij werd begraven te Deventer 11 Nov. 1751. Uit dit huwelijk negen kinderen.
Zie: H. K r o n e n b e r g , Deventer geslachten in Maandbl. Ned. Leeuw XLVI, 75.
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van Beurden

[Brink, Silvester Aemilius ten]
BRINK (Silvester Aemilius t e n ), J.U.D., ged. te Deventer 9 Sept. 1717, zoon van
Jacob, die voorg., studeerde te Deventer aan het athenaeum, 1733, te Utrecht 1737,
lid der gezworenen van de Bergstraat 1734-53, griffier der leenen van Overijssel,
rentmeester der proostdij enz., begraven 9 Febr. 1754. Hij huwde 2 Sept. 1739 te
Kampen, A n n a M e c h t e l d R o e l i n c k , ged. te
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Kampen 5 Sept. 1717, begr. te Deventer 8 Juli 1796, dochter van Herman Willem
en Anna Maria Eekhout. Testament S.A. Brink en A.M. Roelink 19 Juli 1742, geopend
12 Mei 1762. Uit dit huwelijk negen kinderen.
Zie: H. K r o n e n b e r g , Deventer geslachten in Maandbl. Ned. Leeuw XLVI, 76.
van Beurden

[Broeckhuysen, Adam van]
BROECKHUYSEN (Adam v a n ), heer van Develstein, geb. in 1682, overl. in Oct.
1748, zoon van J a n en van J u s t i n a E l i s a b e t h v a n B e v e r e n . Hij werd,
na den dood zijner moeder, ooms en tantes, bezitter van Develstein; trad in den
militairen stand en klom langzazamerhand op tot den rang van luitenant-kolonel en
kapitein eener compagnie gardes te voet. Hij diende zijn vaderland in de oorlogen
met Frankrijk, tusschen 1700 en 1748 gevoerd. Hij had in 1706 deel genomen aan
de overwinning van Ouwerkerk en Marlborough bij Ramillies en in 1709 was hij in
den slag bij Malplaquet. Later maakte hij eenige veldtochten onder den prins van
Waldeck mede. Nadat hij in 1748 zijn compagnie, onder zekere voorwaarden, aan
Frederik Christoph, graaf van Degenfeld-Schonburg, had overgedragen, overleed
hij in October van datzelfde jaar. Van Broekhuysen was veelzijdig ontwikkeld. Hij
beoefende de dicht- en schilderkunst, muntte uit als mechanicus, wis- en
natuurkundige en vooral als vestingbouwkundige. Ook als geschied- en
oudheidkundige heeft hij zich verdienstelijk gemaakt. Onder zijn nagelaten papieren,
vond Schotel een m.s.: Beschrijving van Develstein, van het aloude Graafschap
Strijen, van de Heeren van Breda en vele andere dergelijke opstellen. Verder ook
nog de volgende stukken van zijn hand: Explicatio veterum verborum ex notis Arnoldi
Buchelii etc. en Verzameling der onverslaanbaare woorden, die men in de oudste
Diplomata of Lateinse Machtbrieven vind met de Verklaaring daarbij gesteld om
dezelve in haeren regte sin te kunnen verstaen. Ook was hij bedreven in de geslachten wapenkunde, en tevens een vlijtig beoefenaar der latijnsche en grieksche talen.
Hij was eveneens een goed miniatuurschilder en stelde in 1700 een Inleydinge tot
de Miniatuurschilderkonst op; maar, noch deze inleiding, noch zijn verhandeling
over het maken en gebruik der gekleurde cryonnen, noch zijn memorie om allerlei
beestjes en insecten op te zetten en te bewaren, heeft hij kunnen besluiten door
den druk algemeen bekend te maken. Toen hij in Maastricht in garnizoen lag, leverde
hij een Beschrijving der stad Maastricht, welke beschrijving in 1906 door wijlen A.
F l a m e n t , rijksarchivaris in Limburg, is uitgegeven.
Zie: G.D.J. S c h o t e l , Geschied- en Oudheidkundige ontspanningen (Utrecht
1840), 71-72; A.J.A. F l a m e n t , Beschrijving der stad Maastricht, door Adam van
Broeckhuysen, Luitenant-kolonel, enz. te Maastricht, begonnen in Juli 1731, met
inleiding en aanteekeningen, in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg XLII
(1906), 3-80.
Verzijl

[Bromley, Humphrey]
BROMLEY (Humphrey), een Engelschman, die in het begin van de 17de eeuw te
Amsterdam als wasverkooper en kaarsenmaker gevestigd was. Bij hem was te koop
het werkje van Hugh Broughton (zie art. in dit dl.) getiteld Antwort op een
Hebreeuschen brief van een Jode, begeerichlijck vereyschende onderwijs des
Christen geloofs: Int Hebreusch gedaen enz. in Nederduytscher tale overgeset door
J a n T h e u n i s s e n . Amstelredam. Men vintse te coop by Humphrey Bromley
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Engelsman, was-vercooper ende caers-maecker op de Nieuwedijck int Wapen van
Spangien. En men
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vintse daer oock in Hebreeuwsche, Greyecx, Latijn, ende Nederlantsduyts aen
malcanderen ghebonden. Aan de achterzijde van de titelpagina vindt men als reclame
een opsomming van de kaarsen- en wassoorten, bij Bromley te koop, terwijl deze
in een naschrift mededeelt dat het boekje op zijn kosten - in verband met zijn
belangstelling voor de bekeering der Joden - is vertaald; o.a. leest men aldaar ‘ende
dits de oorsaeck van mijn oncosten ghedaen, om dit lofweerdighe stuck, uyt het
Hebreeusche te brenghen in een tael, die ick soude mooghen verstaen cunnen,
met vertroostinge daer in te hebben, als met mijn wijf ende bloet-verwanten, van
wegen haer hier int lant daer ick ben, met mijn te convereeren ende diputeeren enz.’
Daaruit zou kunnen volgen, dat Bromley met een hollandsche vrouw was getrouwd.
Men vgl. verder het art. over Jan Theunisz. in dit dl. Genoemd werkje moet worden
gedateerd in 1606, in welk jaar Bromley dus woonde op den Nieuwendijk in het huis
Spanje (later Hinlopen) tusschen de Dirk van Hasselt- en Kolksteeg (thans no. 144).
Of hij nog meerdere boeken in voorraad had, is niet te zeggen.
Vermoedelijk behoorde Bromley niet tot de gemeente der Brownisten te
Amsterdam (vgl. de art. H. Ainsworth en Fr. Johnson in dit dl.), die immers felle
vijanden waren van Broughton.
Bromley schreef nog: De Engelschen Staets-Roep Publicaen ende Rusticus, aen
den schelders ende bespotters van den Vereenighde Nederlantsche Regeerders
in den Papisticael Bul, tegen Ds. Voetius, Swalmius enz. ('s Gravenhage 1630).
Een ex. van dit pamflet (24 blz.) bevindt zich in de Universiteits-bibliotheek te Gent.
Zie: Amsterdamsch Jaarboekje (1900), 105-06; H.F. W i j n m a n , Jan Theunisz.
in het jaarboek Amstelodamum (1928), 58 v.
Wijnman

[Brouckere, Charles de]
BROUCKERE (Charles d e ), geb. te Torhout in 1757, overl. te Brugge in 1850, was
de zoon van J e a n B a p t i s t e d e B r o u c k e r e en M a r i e C l a i r e d e l a
C r o i x . Hij studeerde te Leuven en behaalde daar 17 Juli 1782 den graad van
licenciaat in de rechten. Hij werd advocaat te Brugge, in 1787 rechter te Oostende,
in 1789 schepen van het Vrije van Brugge, een vrij uitgebreid rechtsgebied in den
omtrek dier stad, waarvoor hij weder te Brugge ging wonen. Na de annexatie der
Oostenrijksche Nederlanden door Frankrijk werd hij in 1794 president der civiele
rechtbank van het departement Lys te Brugge en in 1799 raadsheer en
kamerpresident van het hof van appèl te Brussel. Van 1803 tot 1813 was hij
bovendien lid van het fransche Wetgevend Lichaam.
Toen de fransche bezettingen de Zuidelijke Nederlanden verlaten hadden, werd
hij in 1814 secretaris van het departement van Binnenlandsche Zaken en Politie te
Brussel. Na de vereeniging der beide Nederlanden werd hij bij koninklijk besluit van
16 Sept. 1815 benoemd tot gouverneur der provincie Limburg ter standplaats
Maastricht. Hij was een bewonderaar van koning Willem I, dien hij 13 jaren met
trouw gediend heeft. Hij ging de actie, die reeds in de eerste jaren van het koninkrijk
door sommigen, meestal franschgezinde liberalen, tegen het nederlandsch bewind
gevoerd werd, krachtig tegen. Hij kreeg gedaan, dat de staten van Limburg het
aftredend lid der Tweede Kamer baron Surlet de Chokier in Juli 1818 niet herkozen,
en ook later werden onder zijn invloed bijna steeds voorstanders van het
gouvernement tot kamerlid gekozen.
Terwijl de Brouckere, hoewel niet clericaal, toch geen liberalen in de Kamer
wenschte, was het hem een verrassing, dat zijn oudste zoon (die volgt), die in Juli
1826 door de limburgsche sta-
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ten tot Kamerlid gekozen was, zich onmiddellijk bij de toen nog kleine fractie der
liberalen aansloot en spoedig een hunner hoofden werd.
Door de unie van liberalen en clericalen (door Willem I het monsterverbond
genoemd), die in 1828 tot stand kwam, werd Surlet in Juli van dat jaar weder tot lid
der Tweede Kamer gekozen na een afwezigheid van 10 jaren. Hierin vond de
Brouckere aanleiding om ontslag als gouverneur van Limburg te verzoeken. Dit
werd hem 3 Aug. 1828 met ingang van 7 d.a.v. verleend. Tevens werd hij tot lid der
Eerste Kamer benoemd. Hij was de laatste Zuidnederlander, die in dat college
benoemd is.
Hij zette zich na zijn ontslag als gouverneur te Brugge neder. Het lidmaatschap
der Eerste Kamer verviel na den opstand door 's Konings besluit van 20 Oct. 1830.
Na dien tijd heeft de Brouckere zich niet meer met staatszaken ingelaten.
Hij huwde C h a r l o t t e M a r i a n n e C o l e t t e d e S t o o p , bij wie hij 3 zonen
en 2 dochters had.
De tweede zoon, H e n r i d e B r o u c k e r e , was van 1826 tot 1830 substituut
van den officier te Roermond, werd in Nov. 1830 in het district van dien naam tot
lid van het Nationaal congres gekozen en is later belgisch minister van
Buitenlandsche Zaken geweest van 31 October 1852 tot 30 Mrt. 1855. De vader
werd in 1817 in den adelstand verheven.
Ramaer

[Brouckere, Charles Marie Joseph Ghislain de]
BROUCKERE (Charles Marie Joseph Ghislain d e ), geb. te Brugge 18 Jan. 1796,
overl. te Brussel 20 Apr. 1860, was de zoon van C. de Brouckere, die voorgaat, en
C.M.C. d e S t o o p . Hij werd na te Brussel onderwijs genoten te hebben, in 1815,
toen zijn vader een hoog ambt in nederlandschen dienst had aangenomen, kadet
der artillerie en 14 dagen later 2e luitenant. In 1819 nam hij met het oog op zijn
huwelijk ontslag uit den militairen dienst. Hij kwam toen in dienst op de te Maastricht
door zijn schoonvader bestuurde bank, maar dit beviel hem slecht en in 1820 werd
hij op voordracht van zijn vader benoemd tot ambtenaar ter provinciale griffie aldaar.
Op 1 Juni 1824 werd hij in het district Meersen door de eigenerfden tot lid der
Provinciale Staten van Limburg gekozen en in de eerste door hem bijgewoonde
vergadering dier Staten, op 5 Juli, verkozen zijn medeleden hem tot lid van
Gedeputeerde Staten. Op 5 Juli 1826 werd hij door hen gekozen tot lid der Tweede
Kamer, hij had kort te voren den voor het lidmaatschap gevorderden leeftijd bereikt.
Zijn vader zoowel als de andere kamerleden voor Limburg waren warme
aanhangers van koning Willem I en men meende, dat de Brouckere, die in October
1826 zitting nam, dit ook zou zijn, maar onmiddellijk sloot hij zich aan bij de heftigste
opposanten als de Stassart (dl. V, kol. 800), de Secus, de Muelenaere en anderen.
Toen de Koning zijn vader vroeg, wat de reden zijner hevigheid was, antwoordde
deze, dat het met de jaren wel anders zou worden. Maar het werd niet anders en
erkend moet worden, dat de Brouckere op vele punten gelijk had.
Hij werd in 1827 houtvester van Limburg en in 1828 majoor der schutterij te
Maastricht.
Hij was in tegenstelling tot bijna alle Zuidnederlanders vrijhandelaar, en stemde
met 2 anderen hunner tegen een wijziging van het tarief in protectionistischen zin,
die op 27 Mrt. 1828 met 55 tegen 37 stemmen werd aangenomen. Met
welsprekendheid verdedigde hij de vrijheid van drukpers herhaaldelijk in de Kamer.
Hij deed 3 Nov. 1828 een voorstel tot afschaffing van de wet van 10 Apr. 1815,
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een daarop gegrond Koninklijk besluit van 20 d.a.v. en van de wet van 6 Mrt. 1818
omtrent de tegen overtreders van algemeene verordeningen uit te spreken of bij
provinciale of plaatselijke reglementen vast te stellen straffen. Hij verhief zich tegen
de wreede, nog uit den napoleontischen tijd afkomstige straffen als het brandmerk,
de openbare tentoonstelling enz. Op 3 Dec. werd zijn voorstel met 61 tegen 44
stemmen verworpen. De eenige noordelijke, die voorstemde, was van Sasse van
IJsselt.
De Brouckere was een sterk voorstander van de invoering der jury, die het schuldig
of onschuldig over verschillende soorten misdaden zou moeten uitspreken. Hij achtte
de rechterlijke ambtenaren daartoe niet onbevangen genoeg. Drie wetsvoorstellen
dienaangaande werden 13 Apr. 1829 met 56 à 67 tegen 41 à 30 stemmen verworpen.
Toen hij in Juli 1829 als Kamerlid periodiek aftrad, werd door den gouverneur de
Beeckman, die zijn vader was opgevolgd, veel moeite gedaan om hem niet te doen
herkiezen, maar dit mislukte.
Het ministerie eischte bij rondschrijven van 11 Dec. 1829 van alle openbare
ambtenaren een verklaring, dat men met zijn denkbeelden instemde. Dit werd door
de Brouckere geweigerd en hij nam ontslag als houtvester en als majoor der
schutterij.
Hij schreef tijdens de gevangenschap van de leiders van het oppositieblad den
Courrier des Pays-Bas, Jottrand en anderen, veel in dat blad.
Bij het proces, in het begin van 1830 gevoerd tegen de Potter, Tielemans en
eenige anderen, die van het schrijven van opruiende geschriften beschuldigd waren,
was op hun papieren beslag gelegd. Daaronder waren compromittante brieven van
de Brouckere. In de geheime correspondentie werd hij met den weinig vleienden
naam la Girouette aangeduid. Het proces eindigde met de veroordeeling der
schuldigen (de Potter tot 8, Tielemans tot 7 jaren verbanning enz.). Hoewel ook de
Brouckere's schuld zonneklaar was, is hij voor zijn meening niet vervolgd. Men
meende, dat zulk een vervolging in de zuidelijke provinciën, waar het toch reeds
gistte, een slechten indruk zou maken. De Brouckere heeft zich over die
toegevendheid niet dankbaar betoond, want hij bleef een der hevigste opposanten.
O.a. was hij een der krachtigste tegenstanders van een wetsvoorstel tegen hoon
en laster, dat door de regeering ingediend was en waarover op 21 Mei 1830 de
stemmen staakten (52 tegen 52). Toen de regeering in het ontwerp belangrijke
verzachtingen had aangebracht en het daarna weder had ingediend, werd het 23
d.a.v. met 93 tegen 12 stemmen aangenomen; de Brouckere was een der
tegenstemmers.
Nadat de opstand te Brussel op het voorbeeld van de parijsche omwenteling van
een maand te voren uitgebarsten was, stond de Brouckere in den beginne niet aan
het hoofd, hoewel hij zeer zeker een der energiekste en bekwaamste hoofden had
kunnen zijn. Hij was aanvankelijk, gelijk menigeen in België, voorstander van een
administratieve scheiding. Hij was tegenstander van een vereeniging met Frankrijk,
die door de meesten in de waalsche provinciën gewenscht werd.
De prins van Oranje en prins Frederik werden met een leger van ongeveer 6000
man naar Brussel gezonden en bezetten Vilvoorde ten noorden dier stad. Op 31
Augustus kwam eerstgenoemde, slechts door enkele officieren begeleid, te Brussel
aan en beloofde zijn vader een administratieve scheiding der beide groote deelen
van het koninkrijk te zullen voorstellen. Hij keerde naar 's Gra-
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venhage terug. Een commissie van 7 leden, onder welke de Brouckere, verspreidde
3 Sept. een proclamatie, waarin zulks aan het volk werd medegedeeld. Op 7 Sept.
bezochten deze personen prins Frederik te Vilvoorde; deze was minder gul met
beloften dan zijn broeder.
Nu ging de Brouckere met vele zuid-nederlandsche Kamerleden naar 's
Gravenhage om de buitengewone zitting, die 13 September geopend werd, bij te
wonen. Op 20 d.a.v. hield hij een rede, waarin hij beweerde, dat België niet was
opgestaan, maar zijn rechten had hernomen. Hij was het eenige zuidelijke lid, dat
tegen het adres van antwoord op de troonrede stemde.
Op 4 October begaf hij zich naar Antwerpen, waar de prins van Oranje zich bevond
en deze stelde toen een commissie van 11 leden in, onder welke de Brouckere, om
hem van advies te dienen. Op hun raad erkende de prins België op 16 Oct. als
onafhankelijk, maar hij zag spoedig in, dat zijn welwillendheid zijn vader en hem
niet zou helpen en vertrok naar Londen.
Nu achtte de Brouckere zijn lossen band met Oranje verbroken. Reeds op 6 Oct.
had het voorloopig bestuur te Brussel hem tot lid eener commissie benoemd, belast
met het ontwerpen eener grondwet voor den nieuwen staat, en kort daarna tot
kolonel der artillerie.
Op 10 Nov. 1830 werd hij in het kiesdistrict Hasselt tot lid van het nationaal congres
gekozen. Hij had hier zeer veel invloed en België dankt voor een deel daaraan de
zeer vrijzinnige grondwet, waardoor o.a. de macht van den adel gebroken werd. In
menig opzicht is deze grondwet in 1848 door Nederland nagevolgd.
Op 24 Nov. stemde de Brouckere voor de vervallen-verklaring van het stamhuis
Nassau van den Belgischen troon. Hij was lid der deputatie, belast met het aanbieden
van den belgischen troon aan den hertog van Nemours, dat door diens vader koning
Lodewijk Fhilips namens hem werd afgewezen. Op 26 Febr. 1831 werd de Brouckere
benoemd tot voorloopig administrateur der Financiën en nadat Surlet de Chokier
als regent was opgetreden, benoemde deze hem 23 Mrt. tot minister van dat
departement. Reeds kort na zijn indiensttreding verzocht hij ontslag, maar de regent
wilde hem dit niet verleenen. Op 18 Mei werd hij tevens tot waarnemend minister
van Oorlog benoemd, maar zijn voorstellen werden in het congres te radicaal geacht.
Het gevolg was, dat hij na herhaald aandringen op 30 Mei uit beide ambten werd
ontslagen, ook omdat hij het beter achtte, dat prins Leopold van Saksen-Koburg,
dien velen tot koning wilden kiezen, dit voorloopig nog niet zou worden. De prins
werd 4 Juni gekozen.
Op 8 Juli werden op het congres de 18 artikelen, door de londensche conferentie
vastgesteld en van de aanneming waarvan door het congres Leopold het aannemen
van de kroon afhankelijk gesteld had, heftig door de Brouckere bestreden Op 21
d.a.v. ontving hij den Koning met andere congresleden te Brussel. Op denzelfden
datum ging het congres uiteen. Tegen de Brouckere's wensch was besloten tot het
instellen van een senaat en een kamer van vertegenwoordiging.
Op 3 Augustus werd hij door Leopold tot minister van Binnenlandsche Zaken
benoemd. Hij vergezelde den Koning op diens voor hem ongelukkigen veldtocht,
die ook door de tegenstrijdigheid der bevelen en door de dapperheid der
noordnederlandsche troepen op zoo schitterende wijze voor Nederland liep. Leopold,
ontevreden over zijn generaals, haalde de Brouckere over om van Binnenlandsche
Zaken
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naar Oorlog over te gaan. Van de aanvaarding van dat departement op 16 Augustus
1831 tot zijn ontslag heeft hij getracht het belgische leger te reorganiseeren. Of hem
dit gelukt is, is twijfelachtig, daar 20 Mei 1832 wegens den slechten staat, waarin
het leger verkeerde, de fransche generaal F.A.F. Evain minister van Oorlog werd;
hij bleef het bijzonder lang, tot 13 Aug. 1836.
Op 3 Oct. 1831 werd hij tot lid der Kamer van vertegenwoordiging gekozen.
In Mrt. 1832 werd van clericale zijde aanmerking gemaakt op de veel te hooge
prijzen, door een groot legerleverancier bedongen. Zijn eerlijkheid werd echter niet
in twijfel getrokken. Hij vond hierin aanleiding, ontslag als minister te vragen, dat
hem 15 Mrt. 1832 verleend werd.
Op 25 Mei 1832 hield hij een zeer heftige rede tegen de clericale partij.
In het najaar van dat jaar zeide hij de politiek tijdelijk vaarwel. Hij werd benoemd
tot directeur der rijksmunt en nam daarom 13 Oct. 1832 ontslag als lid der Kamer.
In 1834 was hij een der oprichters van de liberale universiteit te Brussel. Hij werd
daaraan hoogleeraar in de hoogere wiskunde en in de staathuishoudkunde, wel
een bewijs, welk een veelzijdig man hij was. In hetzelfde jaar werd hij lid eener
commissie tot het sluiten van een handelsverdrag met Frankrijk. In 1835 werd de
brusselsche bank opgericht; hij was hiervan de eerste directeur. In Mrt. 1839 werd
in het publiek door den kolonel Biré met afkeuring gesproken over de Brouckere's
gestie als directeur. Hiervan was het gevolg een duel, waarin beiden gewond werden.
In hetzelfde jaar werd hij directeur van de maatschappij Vieille Montagne, die o.a.
groote zinkmijnen bezat in het onzijdig gebied bij Moresnet en die haar zetel had te
Angleur. Hij nam ontslag als directeur der bank en ging te Angleur wonen, maar
bleef directeur der Munt. Zijn lessen aan de universiteit had hij reeds in 1839
opgegeven.
In 1846 nam hij ontslag als directeur der Vieille Montagne en in 1847 als directeur
der Munt. In 1846 vestigde hij zich weder te Brussel en in 1847 was hij een der
hoofdfiguren op het congres der economisten aldaar. Ook in 1856 was hij voorzitter
van een dergelijk congres.
Op 2 Jan. 1848 werd hij gekozen tot lid van den raad der stad Brussel en op 26
Juli d.a.v. in het district Brussel tot lid der Kamer van vertegenwoordiging. Eindelijk
werd hij 5 Oct. van hetzelfde jaar tot burgemeester van Brussel benoemd. Tot ieders
verbazing heeft de Brouckere, dien men wegens zijn vele veranderen van betrekking
voor wispelturig hield, 11½ jaar het burgemeestersambt waargenomen, zonder dat
zijn werkkracht en zijn ijver voor het heil der hoofdstad verminderden. Hij sloeg zelfs
in 1851 een aanbod om een liberaal kabinet te vormen, af.
Hij heeft zeer veel voor Brussel gedaan. In 1852 wist hij te bewerken, dat de
Leopoldswijk, deel van de voorstad St. Joos ten Noode, bij Brussel gevoegd werd.
In 1853 werd op zijn voorstel door den raad dier stad een ontwerp aangenomen tot
vereeniging der toenmalige 8 voorsteden van Brussel met die stad; dit voorstel is
evenwel in de Kamer van vertegenwoordiging verworpen.
In 1852 is men op zijn initiatief begonnen met den aanleg eener waterleiding voor
Brussel; er werd een bassin te Elzene gegraven. In 1851 vertegenwoordigde hij
België op de wereldtentoonstelling te Londen, in 1855 op die te Parijs.
Op 12 Jan. 1856 nam de Brouckere ontslag als lid der Kamer, omdat hij het niet
met zijn partijgenooten eens was over de middelen tot bestrij-
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ding der armoede. Op 10 Dec. 1857 werd hij opnieuw gekozen en nam hij de
benoeming aan. In 1859, toen in den raad een voorstel aan de orde kwam om een
standbeeld voor de graven van Egmond en Hoorne op te richten, verzette hij zich
daartegen, doch het voorstel werd met 23 tegen 2 stemmen aangenomen.
Te Brussel is een plein nabij het Noorderstation naar hem genoemd en is een
fontein met zijn borstbeeld op het plein bij de Namensche poort opgericht.
Hij stierf na een ziekte van enkele dagen.
Hij huwde in 1819 N. V i s s c h e r s , bij wie hij een zoon en twee dochters had.
Zijn vader werd in 1817 in den adelstand verheven, maar daar de titel jonkheer
in België niet bekend is, heeft hij dien nooit gevoerd.
Hij schreef: Examen de quelques questions relatives à l'enseignement supérıeur
dans le royaume des Pays-Bas (Brux. 1828); van 1828 tot 1830 een aantal artikelen
in den Courrier des Pays-Bas; verschillende artikelen in het Répertoire de
l'administration et du droit administratif de la Belgique (1834); twee voordrachten,
gehouden 27 Nov. 1852 en 12 Febr. 1853 over La charité et l'assistance publique,
opgenomen in l'Encyclopédie populaire (1853).
Zijn portret is gelithografeerd door E. Montius en gegraveerd door Braemt.
Ramaer

[Broughton, Hugh]
BROUGHTON (Hugh), geb. te Owlbury (Shropshire) 1549, overl. te Tottenham 4
Aug. 1612, godgeleerde en hebraïcus. Hij stamde uit een oud geslacht en werd in
1569 student te Cambridge (Magdalene College), waar hij les in het Hebreeuwsch
ontving van den franschen geleerde Antoine Rodolph Chevallier. In 1570 werd hij
bachelor of arts; daarna werd hij achtereenvolgens ‘fellow’ van St. John's en van
Christ's College te Cambridge, terwijl hij aldaar tevens o.a. privaatdocent was in het
Grieksch. Later trok hij naar Londen, waar hij godgeleerde voordrachten hield. Hier
studeerde hij hard: als vrucht van zijn studies verscheen in 1588 zijn eerste werk A
concent of Scripture, vert. in het Lat. als Concentus S.S. Scripturae (Hanau 1602),
in het Holl. door J o h . S a r c h a n s o n , Alghemeene verthooninge der Heilige
Schriften (Amst. 1618), waarin hij een chronologisch overzicht geeft van de
geschiedenis der wereld van de schepping tot het ontstaan van het Christendom
en de tijdrekenkunde van den Bijbel in overeenstemming tracht te brengen met de
‘ongewijde’ schrijvers. Toen hij van verschillende zijden (o.a. door John Rainolds
te Oxford) over dit boek werd aangevallen, begon hij te Londen wekelijksche
voorlezingen te geven voor een publiek van 80 à 100 toehoorders, waarbij hij zijn
boek als leidraad gebruikte. Kort daarop (1589) trok hij in gezelschap van zijn leerling
Alexander Top naar Duitschland, waar hij o.a. godsdienstige disputen hield met
Joden. Immers zijn belangstelling ging vooral uit naar de Joden, die toenmaals in
Engeland niet te vinden waren. Zijn verblijf op het vasteland van Europa - waarheen
hij, naar men met het oog op zijn groote kennis van het Hebreeuwsch met niet
geringe overdrijving zeide, gegaan was om den Joden Hebreeuwsch te leeren bood hem ruimschoots gelegenheid om met de Joden in aanraking te komen. Overal
waar hij kwam, zocht hij gelegenheid om met hen te disputeeren en hen van de
waarheid van het Christendom te overtuigen; zoo reeds in 1589 te Frankfurt a.M.
met een Rabbi Elias (misschien de bekende Elia Loans), later o.a. te Worms, Praag
en Hanau, in de laatste plaats met een zekeren Rabbi Wolf.
De volgende jaren zagen hem afwisselend in
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Engeland en op het vasteland. Hij maakte o.a. kennis met Scaliger, die hem ‘furiosus
et maledicus’ noemt. Broughton was nl. zeer heftig en strijdlustig van aard en
overlaadde zijn tegenstanders dikwerf met smaadredenen.
Nadat hij reeds verscheidene geschriften (te Londen en Bazel) had gepubliceerd,
verscheen in 1598 te Bazel van zijn hand An epistle of an Ebrew, zijnde een uit het
Hebreeuwsch vertaalde brief, die hem in 1596 uit Konstantinopel zou zijn
toegezonden door een Rabbijn, genaamd Abraham Ruben, en waarin inlichtingen
betreffende het Christendom werden gevraagd. Reeds in Broughton's tijd werd aan
de echtheid van dezen brief getwijfeld en terecht: als men den stijl en inhoud van
den brief bestudeert, kan men tot geen andere conclusie komen. Vermoedelijk Was
Broughton's bedoeling met de publicatie om ondersteuning van het engelsche hof
te verkrijgen bij zijn pogingen om door hebreeuwsche vertalingen van Christelijke
geschriften de Joden tot het Christendom te bekeeren; inderdaad werd hem een
jaarlijksche bijdrage van 1000 pond toegezegd.
In 1597 had hij te Middelburg bij den aldaar gevestigden Engelschman Richard
Schilders laten drukken An epistle to the learned nobilitie of England, touching
translating the bible (twee verschillende edities). Deze brief stond in verband met
zijn lievelingsdenkbeeld, n.l. het leveren van een nieuwe bijbelvertaling, die hij zich
voorstelde met een vijftal andere geleerden te volbrengen. Of Broughton toenmaals
reeds te Middelburg was gevestigd, is onzeker. Zeker is, dat hij na een kort verblijf
te Londen in 1603 tijdens het woeden van de pest aldaar, te Middelburg zijn tenten
opsloeg. Hij werd aldaar leeraar bij de engelsche gemeente, vermoedelijk als
opvolger van Thomas Potts. Uit dien tijd dateeren Declaration of generall corruption
of religion wrought by D. Bilson (Midd. 1603) en Two little workes defensive of our
redemption (Middelb. 1604). Zonder plaats van uitgaaf verscheen An advertisement
of corruption in our handling of religion. To the Kings Majestie (1604). Hierin deelt
hij mede, dat ‘the lords of Bearne in Zwitzerland’ hem een professoraat in het
Hebreeuwsch hadden aangeboden, doch hij had dit geweigerd; verder is voor de
typographie van belang zijn verzoek aan den Koning van Engeland: ‘Now if it be
your highnes will to allow me a pension to buy all Hebrew and Thalmudiques helpes,
and to hyre comon Ebrew letters at Venice or Basil etc.’ Het werk lokte een
tegenschrift uit van Henry Ainsworth (zie art. in dit dl.), die daarna door Broughton
met smaadredenen werd overladen. Broughton noemde degemeente der Brownisten
de synagoge van Satan en beweerde dat Ainsworth geen woord Hebreeuwsch
kende!
Broughton was inmiddels (vermoedelijk reeds in 1604) te Amsterdam komen
wonen. Hier sloot zich de Brownist George Johnson (zie art. in dit dl.) bij hem aan;
hij zond dezen met aanbevelingsbrieven naar Engeland, waar Johnson echter reeds
in 1605 stierf. Mattheus Sladus (dl. II, kol. 1323), de rector van de latijnsche school
en voormalig Brownist, deed in 1605 groote moeite om in Amsterdam een engelsche
gemeente te stichten op gereformeerden grondslag met Broughton als predikant.
Toen dit plan mislukte, vertrok Broughton reeds in Nov. van genoemd jaar naar
elders, doch hij schijnt spoedig naar Amsterdam te zijn teruggekeerd, omdat aldaar
van 1605-08 werken van zijn hand verschenen. Hier worden genoemd A comment
upon Coheleth or Ecclesiastes: framed for the instruction of Prince Henri our hope
(Amsterdam 1605); Of the trinitaty etc., in Hebr.-Eng.
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(Amsterdam 1605); A reply upon the R.R.F. Th. Winton, for heads of his divinity in
his sermon and survey, in Hebr.-Eng. (Amstelredam 1605); An explication of the
article ϰατηλϑεν εἰο αἰδου, of our lordes going to paradise, 2d ed. (Amsterdam?
1605, 1e ed. 1559); Positions of the word Hades (Amsterdam? 1605); Familia
Davidis, quatenus regnum spectat, cum chronographia sacra ad redemptionem
usque continuata, in Hebr.-Lat. (Amst. 1605); The familie of David, for the Sonnes
of the kingdome, with a chronicle unto the redemption, in Hebr.-Eng. (printed at
Amstelredam, by Zacharias Heyns 1605); Parsjégen nisjtawan iesj 'Ibri etc. in Hebr.,
d.i. afschrift van een brief van een Hebreër uit de stad Konstantinopel, verlangende
naar den leer van onzen Messias enz. (Amsterdam 1606); Responsum ad epistolam
Judaei etc. in Hebr.-Eng. (Amsterdam 1606); Tralatio epistolae hebreae, qua
Byzanthiaco Judaeo respondetur de religione etc., in het Lat. (Amst. 1606),
Μεταφ ασισ Ηονηματιου
δο εντοσ β αϊστι ουδαιων Χα ιν etc. (ἐν
μστελδαμω δια ωδω ου του νδιου, 1606); Antwoort op een Hebreeuschen
brief van een Jode, begeerichlijck vereyschende onderwijs des Christen geloofs.
Uytten Hebr. in Nederd. tale overgheset door Jan Theunissen (Amsterdam 1606);
Two epistles unto great men in Britaine in 1599, printed now for the second time
(Amsterdam? 1606; er bestaat hiervan ook een hebreeuwsche uitgaaf uit hetzelfde
jaar); Masséchet 'al hitchaberoet hajobelim, d.i. een tractaat over de opvolging der
Jubeljaren, in Hebr. (Amsterdam? 1606); The Lamentationes of Jeremy, translated
with explicationes (Amsterdam? 1606, 1608); Our Lordes famile and many other
poinctes depending upon it (Amsterdam 1608); A petition to the lords to examine
the religion and cariage of D. Ban(croft) Archb. (Amsterdam? 1608).
Men zie over de kwestie of Jan Theunisz dan wel Jodocus Hondius de drukker
is geweest van deze uitgaven met hebreeuwsche lettertypen het art. in dit dl.
betreffende eerstgenoemden drukker (vgl. ook het art. Humphrey Bromley). Ten
huize van Jan Theunisz heeft Broughton wellicht kennis gemaakt met den Jood
David Paraar, met wien hij een openbaar dispuut hield, dat door hem in het in 1608
verschenen werkje uitvoerig is beschreven. Mogelijk is dat Broughton in 1607 te
Hanau vertoefde; in genoemd jaar verscheen aldaar van hem Daniel with a brief
explication. In het voorwoord van dit werkje zegt hij, dat hij in hetzelfde jaar een
nieuwe vertaling van het N.T. had uitgegeven met een hebr.-grieksch en
grieksch-hebr. woordenboek. Het reeds genoemde Parsjégen nisjtawan had hij
opgedragen aan Philip Ludwig II, graaf van Hanau-Munzenberg.
Intusschen was in Engeland een commissie benoemd, die tot opdracht had een
nieuwe vertaling van den Bijbel samen te stellen; daarbij had men Broughton
gepasseerd. Het is begrijpelijk, dat zulks hem ten zeerste heeft gegriefd. Hij uitte
zijn woede in meedoogenlooze critiek op het werk van de bijbelvertalers. De
engelsche dichter Ben Jonson heeft een satire op Broughton geleverd in zijn Volpone
or the fox (1605) en zijn Alchemist (1610).
Na 1608 schijnt Broughton zich wederom te Middelburg te hebben gevestigd.
Aldaar verschenen nog A defence of the book entitled a Concent of Scriptures
(Middelb. 1609); A most humble supplication unto the king (Middelb. ? 1609); A
revalation of the holy Apocalyps (Middelb. ? 1610); Job, zijnde een aan den Koning
opgedragen engelsche vertaling van dit Bijbelboek (Middelb. ? 1610); A petition to
the king for authority to expound the
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Apocalyps in Hebrew and Greek (Middelb. 1611); A require of agreement to the
groundes of divinitie studie (Middelb. 1601); A declaration unto the Lords, of the
Jewes desire for Ebrew explication of our Greeke Gospell (Middelb.? 1611)
Vermoedelijk verscheen te Amsterdam Eenighe schoone ende sekere bewijsredenen
om den grondt vanden Bijbel te bevestigen enz. door Hugo Broughton ende nu
overgeset door een Liefhebber der waerheyt (1611); wellicht was Jan Theunisz
hiervan de vertaler.
Broughton, die op het eind van zijn leven aan tering leed, maakte in 1611 zijn
laatste reis naar Engeland. Hij kwam in Nov. van genoemd jaar te Gravesend aan,
bracht den winter door te Londen en begaf zich in het voorjaar van 1612 naar
Tottenham, waar hij overleed. Hij werd op 7 Aug. 1612 te Londen begraven. Op zijn
dood maakte W. P r i m r o s e A funerall poeme upon the death of the learned divine
Mr. Hugh Broughton who deceased in Anno 1612, August the 4, interred the 7.
Zijn verzamelde werken werden in 1662 door J o h n L i g h t f o o t uitgegeven
onder den titel The works of the great Albionean Divine renowned in many nations
for rare skill in Salems and Athens Tongues, and familiar acquaintance with all
Rabbinical learning, Mr. Hugh Broughton. Dit werk bevat tevens een biografie van
Broughton.
Het valt moeilijk zich een juist oordeel over Broughton te vormen. Voor zijn tijd
bezat hij een groote kennis van het Hebreeuwsch (zijn vertalingen in het
Hebreeuwsch zijn echter naar onze opvattingen verre van onberispelijk), doch hij
toonde weinig overleg en was zeer met zichzelf ingenomen. Als Puritein was hij een
dogmatisch drijver, welke ieder die het niet met hem eens was, op hoogst
onaangename wijze bejegende. Zijn do elstelling, n.l. de bekeering der Joden tot
het Christendom, kan men eerbiedigen, doch Broughton streefde door zijn onbesuisd
optreden dikwijls dit doel voorbij. In zijn geboorteland had hij naam gemaakt door
tegenover de meening van de Kerk van Engeland, dat Christus ter helle gevaren
zou zijn, Calvijn's exegese te handhaven, die den Hades als de onderwereld of het
doodenrijk (niet als ‘a place of torment’) opvatte. Zijn vertaling van gedeelten van
den Bijbel muntten uit door groote waardigheid van uitdrukking.
Broughton's vrouw heette L i n g e n en was een nicht van zijn leerling Alexander
Top.
Zijn portret werd gegraveerd door Fred. Hendr. van den Hove.
Zie: C.G. J ö c h e r , Allgem. Gelehrten-Lexikon I (1750), 1402 v.; Dictionary of
national biography VI (1886), 459 v.; 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, X (1881), 242, 272 v.; H.F. W i j n m a n ,
Jan Theunisz in het jaarboek Amstelodamum XXV (1928), 56 v.; 113 v.; P o l l a r d
a n d R e d g r a v e , A short-titled catalogue of books printed in England (1926),
82-83; M. S t e i n s c h n e i d e r , Catalogus librorum Hebraeorum in bibliotheca
Bodleiana I (Berolini 1852-60), 806 v.; C.P. B u r g e r , De Amsterdamsche
boekdrukkers en uitgevers in de 16e eeuw IV, 254 v.; E.N. A d l e r , A gazetteer of
Hebrew printing (1917), 7; J.M. H i l l e s u m , Een keur uit de handschriften en boeken
uit de Rosenthaliana (1919), 17; L. H i r s c h e l , Hugh Broughton en Jodocus Hondius
in Het Boek (1928), 199 v.; d e z ., Een godsdienstdispuut te Amsterdam in het begin
der 17de eeuw in De Vrijdagavond VI (1929), 78 v., 197 v.; H.F. W i j n m a n , Moet
Jod. Hondius of Jan Theunisz.
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beschouwd worden als de eerste drukker van Hebreeuwsche boeken te Amsterdam?
in Het Boek (1928), 301 v.
Wijnman

[Brouwer, Adriaen Woutersz.]
BROUWER (Adriaen Woutersz.) was in 1514 36 jaren oud en sedert 1513 priester
en vice-cureit der St. Nicolaes of Nieuwe kerk te Dordrecht. Hij stichtte gedurende
zijn dienstvervulling vier huisjes of kameren om godswil, aan het einde van het
Steegoversloot, die later ten onrechte genoemd zijn de ‘Kameren van Broer Cornelis’.
Deze Broer Cornelis, de befaamde Minderbroeder te Brugge, Cornelis de Geeselaer
genoemd, was een natuurlijke zoon van den vice-cureit, die zeker niet, zooals pater
Kruitwagen waagt te veronderstellen (dl. IV, kol. 452), een clericus uxoratus was,
daar hij volgens de Informacie op de Verponding van 1514, 519, zegt ‘in verbo
Sacerdoti.... want hij maer één paesschen de Sacramenten geadministreert en
heeft’. In 1555 heeten de huisjes ‘Vier cameren pro deo van den Ouden pastoor in
de Nyeukerck’. B a l e n , Beschr. van Dordrecht, noemt den pastoor blz. 112: 1520
Mr. Adriaen Kornelisz., vader van Broer Kornelis Adriaensz. Minrebroeder en
Predikant te Brugge, maar blz. 204 heet hij Mr. Adriaen Kornelis Woutersz. Hij wordt
voorts als Adriaen Woutersz., priester, genoemd in een acte van 9 Aug. 1524. In
1522 was Kornelis Oem zijn opvolger, maar in 1544 wordt wederom Mr. Adriaen
Brouwer genoemd.
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordr. 112, 204; Informacie, 519.
van Dalen

[Brouwers, Joannes Cornelius]
BROUWERS (Joannes Cornelius), geb. te Tilburg, 19 Dec. 1788, zoon van
J o a n n e s B a p t i s t en E v a M a r i a v a n G i l s .
Na zijn priesterwijding was hij eerst assistent te Haaren en Hilvarenbeek, werd
in 1817 kapelaan te Oirschot, in 1824 pastoor te Strijp en in 1838 pastoor te Oss.
Hier stichtte hij, in 1839, in de huize ‘de Arendsvlucht’ een der vroegere versterkte
huizen uit Oss, een inrichting voor zusters, die zich bezig houden met het geven
van onderwijs, verzorging van gebrekkigen en ouden van dagen en van weezen.
Later werd er een modern ingericht ziekenhuis aan verbonden.
Hij werd deken van het dekenaat Oss in 1850 en overleed aldaar 27 Aug. 1851.
Zijn geschilderd portret hangt in het zusterhuis.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisd. den Bosch V, 445, 449; J. K r o n e n b e r g , Gesch.
der Congregatie van Tilburg, passim.
Cunen

[Bruggen, Jan Abram ter]
BRUGGEN (Jan Abram t e r ), geb. 2 Oct. 1755 te Utrecht, vestigde zich als
schoolmeester te Antwerpen, waar hij 13 Juni 1787 als poorter der stad werd erkend.
Hij overleed aldaar 12 Sept. 1819. Hij is bekend gebleven door de uitgave van
verschillende nederlandsche schoolboekjes: Nederduytsche Spraekkunst ten
gebruyke der schoolen, 2 dln. (Antw. 1815, 3e druk Antw. 1818, uitgave sociëteit
Tot nut der Jeugd); Nieuw spel-boeksken tot nutte en vermaekelijke onderwijzing
in de gebruykste woorden van vier en vijf letters (Antw. z.j.); Kort begryp der
Nederduytsche Spraekkonst door J.A. t e r B r u g g e n (Antw. 1819).
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Hij schreef ook verschillende bijdragen in dicht en proza voor den Antwerpschen
almanach van Nut en Vermaek voor het jaer 1815-19, uitgegeven door het Taelen Dichtlievend Genootschap onder zinspreuk Tot nut der Jeugd, waarvan hij een
ijverig lid was. Hij schijnt ook medewerker geweest te zijn van het woordenboek:
Fransch-Nederduytsch, Nederduytsch-Fransch van J. D e s R o c h e s .
Zie: H u b e r t s e n v.d. B r a n d e n , Biogr. Woordenb. van N. en Z. Ned. Letterk.,
70; Catal. Straelen - Moons II, no. 2298, 2299.
Fruytier
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[Bruinsma, Abraham Annastatius]
BRUINSMA (Abraham Annastatius), geb. 2 Maart 1766 te Leeuwarden en aldaar
overl. 20 Dec. 1849, zoon van den volgende, huwde C l a r a M a r i a Z i j l s t r a 8
Juni 1790. Opgeleid tot architect, maakte hij zich te Parijs in dat vak zeer bekwaam,
en keerde van daar in 1789 terug. Na zijn huwelijk vestigde hij zich op het landgoed
Sjoerdastate te Giekerk, dat hij door verschillende aankoopen vergrootte en tot kort
voor zijn dood bewoonde. In den franschen tijd was hij adjunct-maire te Oenkerk,
en voorts kapitein van den landstorm, auditeur van den krijgsraad van het 5de
bataillon, lid der Staten van Friesland wegens den stand der eigenerfden, en assessor
voor Tietjerksteradeel. Het gemeentebestuur van Leeuwarden droeg hem in 1808
op een teekening te maken van vier eerepoorten bij gelegenheid van den
aangekondigden intocht van koning Lodewijk. In 1821 maakte hij het bestek en
fungeerde hij bij den opbouw van het slot van baron van Lijnden, grietman van
Opsterland, te Beetsterzwaag. Hij ontwierp ook het plan van de groote sociëteit te
Leeuwarden. Bij zijn overlijden bleek hij aan het r. kath. weeshuis en aan de r. kath.
armenstaat te Leeuwarden ieder duizend gulden te hebben vermaakt. Zijn vrouw
C.M. Zijlstra was uit het bloed van Johanna van der Lely, dochter van den zilversmid,
die veel voor den koning van Frankrijk heeft gewerkt; zij was eigenares van
Sjoerdastate, dat na haar dood op haar echtgenoot overging.
Wumkes

[Bruinsma, Annastatius]
BRUINSMA (Annastatius), geb. 17 Jan. 1737 te Workum en overl. te Leeuwarden
2 Sept. 1818, zoon van I d e (E d u a r d ) B r u i n s m a (die uit Workum zich te
Leeuwarden metterwoon vestigde), uit een streng roomsch katholiek geslacht, en
timmerman-houtkooper van beroep. Daar vóór 1795 niemand van de r. kath. religie
eenige publieke betrekking mocht bekleeden, werd hem op voorwaarde van zijn
geloof te bemantelen het ambt van stedelijk bouwmeester te Leeuwarden
aangeboden, hetgeen hij echter van de hand wees. Toen in Oct. 1776 het slot van
Onno Zwier van Haren te Wolvega afbrandde, sloot deze met Bruinsma een
overeenkomst tot het bouwen van een nieuw slot. Vóór de voltooiing rees een
geschil, dat leidde tot een proces, maar dat later door een minnelijke schikking van
de baan werd geschoven. Hij was in 1773 lid van de r.k. armenstaat, en tevens lid
van den Raad der stad Leeuwarden. Op 1 Mei 1763 trad hij in het huwelijk met de
manufacturiersdochter A n n a M a r i a K l i n g e n b u r g , oorspronkelijk van duitsche
afkomst, geb. te Leeuwarden 14 Mei 1734 en aldaar overleden 23 Aug. 1802. Uit
dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren.
Uit familieaanteekeningen berustende op de Provinciale Bibliotheek van Friesland
te Leeuwarden.
Wumkes

[Bruinsma, Annastatius Josephus]
BRUINSMA (Annastatius Josephus), geb. 23 Sept. 1803 te Leeuwarden, overl. ald.
2 Mei 1878, zoon van Jacobus Annastatius (die volgt) en H i l l e g o n d a M a r i a
R o z é . Evenals zijn vader en grootvader werd hij bestemd voor den houthandel,
waartoe hij eenige jaren te Amsterdam doorbracht. Na het overlijden van zijn vader
in 1826 kwam hij aan het hoofd der zaak te staan, en huwde in 1830 met J o h a n n a
M a r i a A l l o i s a M e t z (geb. 20 Dec. 1809, overl. 16 Dec. 1882), bij wie hij twaalf
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kinderen had. Zij was de dochter van den apotheker Nicolaas Laurentius Metz en
Petronella Sybrands op de Waag te Leeuwarden. De stoornis in zaken, vooral in
den scheepsbouw, ten gevolge van den ingetreden oor-
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logstoestand, en van het engelsche ‘embargo’, hadden zulk een ongunstigen invloed
op de houtzaak, dat hij reeds na eenige jaren, in de voortzetting daarvan geen heil
ziende, daarmede ophield en een katoenfabriek in de Schrans bij Leeuwarden
oprichtte (gesloten omstreeks 1846). Hij trok zich nu uit zaken terug en wijdde zich
met zeldzamen ijver aan de beoefening der friesche geschiedenis, oudheden en
genealogie. De vrucht van dezen jarenlangen arbeid berust in de Provinciale
bibliotheek van Friesland, haar door zijn oudsten zoon A.J.A. Bruinsma geschonken.
Deze handschriften, in 36 portefeuilles, bevatten een schat van aanteekeningen,
die dagelijks worden geraadpleegd, en de bron zijn geweest en nog zijn van tallooze
opstellen in friesche dagbladen en tijdschriften.
Zie mijn: Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuwarden 1932), II op Register,
en de Systematische Catalogus der Prov. Bibliotheek van Friesland (Leeuw. 1887).
Wumkes

[Bruinsma, Eduard Annastatius]
BRUINSMA (Eduard Annastatius), het derde kind van Annastatius Br. Hij werd
geboren 19 Juni 1768 te Leeuwarden en overleed 22 Juni 1843, is ongehuwd
gebleven. Te Amsterdam leerde hij bij Frauwen het steen- en beeldhouwen. Vooral
in het bewerken van beeldwerk in hout muntte hij uit. Van hem is o.a. het wapen
boven de buitenplaats, eertijds bewoond door den heer van der Linde te
Beetsterzwaag.
Wumkes

[Bruinsma, Jacobus Annastatius]
BRUINSMA (Jacobus Annastatius), broeder van den vorige, geb. 29 April 1771 te
Leeuwarden en aldaar overleden 1 Aug. 1826 aan de toen in Friesland heerschende
zenuwkoortsen, gehuwd met H i l l e g o n d e M a r i a R o z é (geb. 13 Oct. 1771,
overleden tusschen 1850 en 1860), wier familie afkomstig was uit Bohemen, en
oorspronkelijk heette Rusea. Hij was, evenals zijn vader, houthandelaar, eerst samen
met zijn jongeren broeder, later alleen. Buitendien bekleedde hij verschillende
openbare betrekkingen, zooals chef de bureau voor de financiën der prov. Friesland,
president van de rechtbank van koophandel, voogd van het r.k. weeshuis. Op 2 Oct.
1799 werd hem als secretaris bij de commissie over de burgerbewapening van
Friesland, met R. Bosma, provisioneel secretaris, opgedragen om de som van ƒ
130.000 van Leeuwarden naar Utrecht te transporteeren en onder beheer te stellen
van de financieele Commissie over het voormalig gewest Utrecht. 3 Nov. 1808 werd
hij eerste commies aan het bureau Divisie van financiën. Uit zijn huwelijk sproten
acht kinderen, waarvan twee vroeg stierven.
Wumkes

[Bruinsma, Josephus Joannes]
BRUINSMA (Josephus Joannes), geb. te Leeuwarden 5 Oct. 1805 en aldaar overl.
26 Maart 1885, zoon van Annastatius Josephus, die voorg., en J.M.A. M e t z . Hij
bleef ongehuwd en was van beroep apotheker, die de scheikunde beoefende en
vooral de botanie. Als zoodanig schreef hij Flora Frisica, of Naamlijst en kenmerken
der zigtbaar bloeijende planten in de prov. Friesland (Leeuwarden 1840). Tientallen
leerlingen leidde hij op tot apotheker en plattelands-geneesheer. Hij was lid van de
Geneeskundige Commissie in zijn geboortestad, dertig jaar lid van den
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Gemeenteraad, en wethouder. Van hem verschenen verschillende opstellen over
de friesche meren, het Roode Klif, de natuurkundige plaatsbeschrijving van Friesland,
de nevelboog van 1847, de verandering van carbon in silicium, over Mr. D.H. Beucker
Andreae, nasporingen van eenige granen, waterpest, kol- of heksenkringen, de
natuurlijke gesteldheid en de geologische kaart van Friesland in allerlei tijdschriften.
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Zie: Alphab. Register op den Systematischen Catalogus der Prov. Bibl. van Friesland
(Leeuwarden 1887), 35.
Wumkes

[Brummen, Derk Jan van]
BRUMMEN (Derk Jan v a n ), geb. te Arnhem 7 Nov. 1825, overl. te Dordrecht 25
Nov. 1902, was predikant te Oud-Beierland, en kwam 29 Aug. 1876 te Dordrecht
bij de Christelijk Gereformeerde Gemeente, die eerst haar kerk had aan het
Bagijnhof, daarna in de voormalige roomsche kerk aan de Kuipershaven en sedert
1885 in een nieuwe stichting aan de Lindengracht (Museumstraat), die door Ds.
van Brummen 6 Dec. plechtig werd ingewijd. Deze predikant volgens de zuivere
dordtsche kerkenorde ging nog gekleed met kniebroek en steekje. De Gemeente
heeft thans een kerkgebouw aan den Singel hoek Dubbeldamschen weg.
van Dalen

[Brunswijk-Luneburg-Wolfenbuttel, Henriëtte Christine van]
BRUNSWIJK-LUNEBURG-WOLFENBUTTEL (Henriëtte Christine v a n ), geb. 19
Sept. 1669, jongste dochter van A n t o o n U l r i c h en van E l i s a b e t h J u l i a n a
v a n H o l s t e i n - N o r b u r g , overleed te Roermond 20 Jan. 1753. Zij werd
opgevoed in de leer der luthersche kerk en bestemd om te leven als stiftdame in de
abdij Gandersheim, sinds 1582 in uitsluitend bezit van luthersche kanunnikessen
en eerst 1802 opgeheven. Aldaar was sinds 1665 haar tante van moederszijde, de
prinses vrouwe Dorothea Hedwigis, abdis. Door haar overgang tot de katholieke
kerk 1678 moest deze het stift verlaten. Zij trad 1679 in het huwelijk met graaf
Christoffel van Rantzau die reeds sinds 1650 katholiek was. Of Henriëtte onmiddellijk
haar tante opvolgde, blijkt niet Op 25-jarigen leeftijd was zij abdis. Met haar vader
werkte de abdis zooveel zij vermocht voor godsdienstvrede en zij onderhandelde
in dien zin met Leibnitz en andere professoren over toenadering en verzoening met
de katholieke kerk, waarvan zij de leerstellingen kende en waardeerde.
Haar vader werd 1710 opgenomen in de katholieke kerk. Henriëtte Christine
volgde dit voorbeeld 1712. Den 10. Aug. van dat jaar legde zij de katholieke
geloofsbelijdenis af voor den benediktijnerabt van Corvey aan de Weser. 13 Aug.
berichtte zij van Gandersheim uit haar terugkeer in de moederkerk aan Paus Clemens
XI. Half September was zij, vergezeld van haar oudere zuster, Augusta Dorothea,
die 1715 in Erfurt katholiek werd, aangekomen in de adellijke Munster-abdij te
Roermond van de orde van den H. Bernardus. 18 September diende haar de
bisschop van Roermond het sacrament des Vormsels toe in de Munsterkerk. Zij
was besloten haar overige dagen in stilte in het klooster te slijten. Aldaar ontving zij
1713 bezoek van Emmanuel Theod. kardinaal de Bouillon. Ook haar oude vader
was naar Roermond overgekomen. De abdis van het Munster-klooster Adriana de
Rheede en de gewezen abdis van Gandersheim konden het niet met elkander
vinden. Christine Henriëtte koos na een licht verschil haar verblijf bij de Ursulinen
in Roermond. In het verborgen leefde zij daar van een bescheiden inkomen o.a.
van een abdijbrood, haar te betalen door het klooster St. Gerlacus te Houthem. Zij
hield zich bezig met godvruchtige werken en blijken van liefde jegens zieken en
lijdenden.
Van daar wist zij haar neef, den Keizer, op te wekken zijn krachtige tusschenkomst
te doen gelden bij de Staten van Holland ten gunste der verbannen Jezuïeten. Meer
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dan veertig jaar verbleef zij te Roermond. Zij overleed 20 Jan. 1753 en werd begraven
in de roermondsche Jezuïetenterk.
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In de Studiën vindt men het opschrift van haar graf. Toen de kerk, 1777, na de
opheffing der orde werd afgebroken, is het gebeente van Henriëtte Christine
overgebracht naar de kathedraal te Roermond. R ä s s vergist zich als hij meent,
dat zij in het adellijk klooster het ordeskleed aannam en er bleef tot haar dood.
Zie: A. R ä s s , Die Convertiten seit der Reformation nach ihrem Leben und aus
ihren Schriften dargestellt IX (1869), 215-217; Studiën op godsdienstig en wetensch.
geb. Utrecht XIX, jg. XXVIII (1887), 305-353.
Fruytier

[Burgers, Matheus]
BURGERS (Matheus), geb. te Veghel, 21 Aug. 1752, zoon van C h r i s t i a a n
R u t g e r i en J o a n n a M a t h i j s W i l l e b e r s .
Na volbrachte studies aan de universiteit te Leuven kreeg hij in 1782 een
aanstelling als kapelaan te Hulhuizen, in 1786 te Oirschot en werd in 1796 benoemd
tot pastoor te Nuland. In 1799 aangesteld tot president van het groot seminarie van
het vicariaat den Bosch, werd hij in 1806 op zijn verzoek van dezen post ontslagen
en benoemd tot pastoor te Geffen. 1 Maart 1816 volgde de benoeming tot deken
van het dekenaat Oss en in 1821 tot provisor van het seminarie. Hij overleed te
Geffen 7 Maart 1832.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisd. den Bosch II, 194 en III, 669.
Cunen

[Burgh, Jacob van der]
BURGH (Jacob v a n d e r ), geb. vermoedelijk in 1600 te Leiden, overl. te Amsterdam
op 25 Dec. 1659 in den namiddag (Dagboek van Huygens). Op 19 Febr. 1611 werd
hij onder den rector Snellius ingeschreven te Leiden als student in de letteren; hij
studeerde er ook rechten en noemt zich later juris consultus. Toen hij werd
ingeschreven woonde hij bij zijn ouders te Leiden. Hij beoefende de dichtkunst en
de muziek. Reeds te Leiden heeft hij zijn vriend Brosterhuizen leeren kennen. Later
verkeerde hij, als hij in Amsterdam was, in den Muiderkring, doch vooral met Huygens
is hij bijzonder gelieerd geweest. Wat wij van hem weten hebben wij grootendeels
uit zijn correspondentie met Huygens en uit diens gedichten.
Hij schijnt lang in Leiden gestudeerd te hebben. Als Huygens hem blijkbaar in
1624 aangespoord heeft om naar den Haag te komen, antwoordt hij in een gedicht,
dat hij, ondanks de pest, die er heerscht, nog wat blijven wil in het ‘letterrijcke Leijen,
corts noch leijdster van mijn ieucht’. Ook schijnt een meisje hem daar vastgehouden
te hebben.
Reeds in 1623 schijnen hij en Brosterhuizen Huygens hulp beloofd te hebben bij
diens plan tot het maken van een reeks vertalingen (Ged. uitg. Worp I, 285). In 1625
schreef hij een lofdicht voor de Otia van Huygens, in 1627 een bruiloftsdicht op
diens huwelijk met Suzanna van Baerle. Hij bleef nog tot 1626 in Leiden, dan wordt
hij secretaris van den kolonel Johan Wolfert van Brederode. Uit een brief aan
Huygens van Dec. 1627 uit Utrecht blijkt, dat hij zich in die positie niet tevreden
gevoelt. Hij wilde graag secretaris worden van Rutger Huygens, lid der
Staten-Generaal, sedert 1618 burgemeester van Arnhem en meermalen gezant.
Dit schijnt hij te zijn geworden, hoewel slechts kort; in een brief van Huygens van
11 Sept. 1629 noemt hij Rutger Huygens ‘mon vieux patron’.
Caspar Barlaeus gaf in deze jaren aan van der Burgh en Brosterhuizen in een
vers den raad voortaan liever enkel latijnsche verzen te schrijven; Huygens heeft
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toen in een latijnsch vers hun recht verdedigd om ook in andere talen verzen te
maken. Vermoedelijk in 1626 gaf van der Burgh aan Bros-
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terhuizen een levendige berijmde beschrijving van het rosse leven in het leger te
velde (Dietsche Warande V, 218). Van Jan. 1628 is het eenig werkelijk heel goede
gedicht, dat hij geschreven heeft, een Nieuwe-Jaars-Beede (Versch. Nederd.
Gedichten II (1653), 230). De stemming van dit gedicht is verklaarbaar uit zijn rijmbrief
van 30 Jan. 1628 aan Huygens, waarin hij zich verontschuldigt over zijn lichtzinnig
gedrag (Huygens, Ged. Worp II, 190). Huygens gaf hem antwoord hierop in een
paedagogisch en tevens de persoonlijkheid van van der Burgh kenschetsend
gedichtje (Ged. Worp II, 192).
In het voorjaar van 1628 zond Huygens hem met een brief van zeer warme
aanbeveling aan Sophia Hedwig van Nassau naar den frieschen stadhouder Ernst
Casimir. Hij werd diens secretaris. Reeds in Oct. 1628 klaagt hij over de
ongezelligheid van het hof; hij troost zich met zijn luit; maar hij blijkt een nuttig dienaar
van den stadhouder, die hem handen vol werk geeft. 3 Mei 1629 is hij in Hintham
met Ernst Casimir bij het beleg van den Bosch. Zijn hoop Huygens daar te zien werd
door diens ziekte verijdeld. 17 Juli 29 was hij in Vucht; in Sept. 1629 schrijft hij uit
Arnhem, dat hij denkt te dingen naar het ambt van secretaris van 's Hertogenbosch.
Hij is de rechterhand van Ernst Casimir en voortdurend bij hem in touw, maar juist
dit bezorgt hem afgunstigen. Men ging hem belasteren, voor Arminiaan uitmaken;
men maakt hem er verdacht van onrust te stoken tusschen Ernst Casimir en Frederik
Hendrik. Ook de burgemeester van Arnhem, Dibbets, werkt hem tegen. Van der
Burgh's klachten nemen toe als hij kort daarna in Leeuwarden is; hij gevoelt zich
daar in ballingschap en zint weer op een anderen werkkring. Huygens raadde hem
berusting.
Als in Italië het schandaaltje van de schennis van Petrarca's graf heeft plaats
gehad, maken ook de hollandsche dichters zich op om hun verontwaardiging te
berijmen; van der Burgh maakt voor deze zaak propaganda onder de friesche
dichters. Nov. 1630 zond hij eenige verzen aan Huygens, waarbij een italiaansch,
Laura Latroni, van zichzelf (zie Hooft, Br. II, 466 en Huygens Ged. Worp II, 219). In
Febr. 1631 zond hij werk van Erasmus terug aan Huygens, dat hij geleend had.
Aug. 1631 lag hij ziek te Amsterdam; hij kon langen tijd zijn betrekking niet
waarnemen. Intusschen was in Juni 1632 Ernst Casimir gesneuveld; minder dan
ooit had hij lust om te Leeuwarden zijn ambt onder een anderen stadhouder voort
te zetten. Hij stelde pogingen in het werk om terug te keeren in zijn vroegere positie
bij Johan Wolfert van Brederode, die sedert 1636 generaal der artillerie was en in
1641 veldmaarschalk werd. Het jaar te voren, in Oct., was hij als secretaris mee
geweest met de gezanten Rutger Huygens en Beaumont naar Keulen. Van Keulen
uit deed hij het verzoek aan Huygens, om, als diens collega Pieter Hoen mocht
komen te overlijden, als diens opvolger bij Frederik Hendrik in aanmerking te mogen
komen. In 1634 echter aanvaardde hij in den Bosch zijn ambt bij den heer van
Brederode en volgde dezen op zijn krijgstochten en omzwervingen. Hij stond hem
ook ten dienste met juridische adviezen.
In 1636 bezorgde hij de uitgave van de Gedichten van den Heer Pieter C. Hooft
verzaemelt en uytgegeven door Jacob vander Burgh, Raedt des Heeren van
o

Brederode, t'Amsterdam by Johan Blaeu 4 , met een opdracht aan Huygens. Ook
Brosterhuyzen schijnt aanvankelijk hieraan meegewerkt te hebben.
Twee jaar later vergezelde hij den graaf van Culemborg en den heer van
Brederode, die door de Staten
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Generaal waren aangewezen om Maria de Medicis in den Bosch te ontvangen en
naar den Haag te geleiden. 8 Sept. 1638 gaf hij aan Huygens een beschrijving van
de ontvangst in Amsterdam, die hij had meegemaakt (Hooft, Br. III, 268).
In Jan. 1641 vergezelde hij Brederode op een gezantschapsreis naar Londen,
toen deze met Sommelsdijk en Heenvliet de princes-royaal ten huwelijk ging vragen
voor den lateren Willem II. In hetzelfde jaar deelde hij in de algemeene extase over
Jan Vos' Aran en Titus.
In Maart 1642 schreef hij aan Huygens over zijn pogingen om agent der Staten
te Luik te worden. Hij kreeg dit ambt op 1 Mei in hetzelfde jaar, op een salaris van
2000 gld. en 300 voor huishuur, ‘te nemen uyt de Fransche subsidiën’. Hij vroeg
van Baerle om voor hem een propempticon (afscheidsdicht) te schrijven. Toen hij
het wilde betalen, was van Baerle daarover diep verontwaardigd (Oud. Holl. VI,
247). De reis is moeilijk geweest. 18 Juni is hij in Maastricht en hij hoopte den
volgenden dag in Luik aan te komen. Te Luik vond hij het land mooi, maar de
menschen minderwaardig. Ook het Roomsche stond hem tegen. Huygens gaf hem
over een en ander een reprimande. Als Huygens in Sept. 1642 Heilersieg aanbeveelt
als opvolger van van der Burgh bij Brederode, schrijft hij dit typeerend zinnetje: ‘Je
l'ose appeller homme à tout faire comme vous qualifiez van der Burgh; il est
dissemblable à luy en une chose, c'est qu'il a de la piété et ne sied pas au banc des
mocqueurs.’
In Jan. 1643 heeft hij verlof gevraagd voor een reis naar Amsterdam in verband
met een dreigend bankroet aldaar, dat hem schade kon berokkenen. In het voorjaar
is hij vrij lang in Amsterdam geweest. Hij heeft er met Tesselschade bij Barlaeus
gedineerd en later nog eens met Barlaeus bij een franschen kok. Hij verkeerde in
den Muiderkring, waar toen Huygens ook te gast kwam.
18 April van dit jaar beklaagt hij zich, dat hij zijn vader, ‘qui a eu tous jours soin
de moy’, moet verlaten, terwijl de man doodelijk ziek is. 1 Juni 1643 is hij in den
Haag; zijn vader is dan juist gestorven. In den Haag moest hij een deputatie van
Luikenaars ontvangen; hij hoopt de vroegere verbittering door ‘une bonne et humide
conférence à la Liégeoise’ te doen verdwijnen.
Begin Nov. eerst ging hij op weg naar Luik, waar men hem liever niet zag. Hij kon
geen escorte krijgen en werd bovendien opgehouden door graveel en jicht. 17 Nov.
is hij weer in Luik. Nu en ook vroeger geeft hij Huygens verslag van den politieken
toestand aldaar, soms met verzoek om daaruit aan den Prins mee te deelen wat
Huygens goedvindt. Hij interesseerde zich in deze dagen voor de Disquisitio
metaphysica Gassendi adversus Cartesium, die in 1642 uitgegeven werd. Hij bracht
den luikschen musicus Egidio Henny met Huygens in relatie. 5 Juli 1644 heeft hij
Huygens' Momenta desultoria ontvangen; hij beweert, dat ze hem van een ziekte
genezen hebben. In 1645 maakte hij met den heer van Obdam een uitstapje naar
Spa.
Door Huygens' invloed werd hij secretaris der gezanten van de Republiek bij den
munsterschen vredehandel. Zijn eerste brief aan Huygens uit Munster is van 6 Mrt.
1646. Hij beklaagde zich ook hier, dat men hem niet graag ziet en dat hij
tegenstanders heeft. Hij zond ook berichten over den gang van zaken aan Huygens.
In Juni 1647 is hij nog weer in Amsterdam geweest. Na het sluiten van den vrede
moest hij zijn ambt in Luik weer aanvaarden, zeer tegen zijn zin. Luik is hem een
hel. In dezen tijd schijnt hij ook nog een zending naar Weenen te hebben gehad,
waarvan mij echter
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niets naders bekend is. In Oct. 1650 dringt hij er in een schrijven aan Huygens zeer
op aan, dat men hem te Luik ontslaan zal. Dit zal vermoedelijk na den dood van
den Prins gebeurd zijn. Hij schijnt verder in Amsterdam als ambteloos burger te
hebben geleefd. In 1654 maakte ten minste Brandt een gedicht op hem: ‘O van der
Borgh, Die aan het Y van Poezy weer zwanger gaat.’
Jan. 1657 meldt hij Huygens, dat hij diens gedicht op het nieuwe Raedthuys te
Amsterdam aan de burgemeesters heeft voorgelezen en ter hand gesteld. Met
enthousiasme spreekt hij van de dichteres, schoonschrijfster, glasschrijfster enz.,
Cornelia Pluvier, die met den schilder Willem Kalf is getrouwd geweest. Zij heeft
Huygens' gedicht voor burgemeesteren gecalligrafeerd. Van der Burgh schreef een
gedicht Op de bevalligheden van juffr. Cleonira Vitelli (Apollos Harp 1658, 23,
gedateerd 2 Nov. 1656). Over de amsterdamsche dichteres Catharina Questiers
uitte hij zich aan Huygens in minder elegante en geestdriftige termen.
In Maart 1658 dankte hij Huygens voor de toezending van diens Korenbloemen,
waarvoor hij een lofdicht schreef (Huygens, Ged. VI, 320). In Sept. 1659 zond hij
Huygens een ‘viole angloise’ zonder eenig begeleidend schrijven. In zijn antwoord
maakte Huygens er een grapje over: hij beschouwt het als een legaat na zijn
overlijden, dat inderdaad kort hierna gevolgd is.
De gedichten van Jacob van der Burgh zijn niet bij elkaar uitgegeven. Men vindt
ze o.a. in de Verscheyde Nederduytsche Gedichten, 2 dln. (10 stuks), in Apollos
Harp (Amst. 1658) (vier stuks), in de Dietsche Warande V (1860) in een opstel over
van der Burgh, 211 vlg. (5 stuks); voor Aran en Titus van Jan Vos; voor Huygens
Korenbloemen, in Hoofts Brieven door van Vloten II, 466; in de Nieuwe
Verscheidenheden van N. B e e t s (Haarl. 1890), 147; op een planouitgave van
Vondel's Stede-croon des Prince van Orangien (Unger Bibliographie no. 209). Een
onuitgegeven latijnsch gedicht op den dood van den musicus Varenne (1631) berust
in hs. in de leidsche universiteitsbibliotheek (zie Huygens, Ged. IX, 56). Sommige
van de hier vermelde gedichten vindt men ook in Huygens' Gedichten door Worp,
terwijl men tevens aldaar verschillende verzen aan van der Burgh aantreft.
Zijn portret is door Gerard ter Borgh geschilderd te Munster in 1647; gegraveerd
door P. Holstein (zie Oud Holland IV (1886), 154). Verder bestaat er een geteekend
portret door een onbekende van van der Burch en Johan Brosterhuysen bij elkaar
van 1624 in het museum Teyler te Haarlem. Dit is gereproduceerd bij Jan ten Brink,
Gesch. d. Ned. Letterk., 363. Als dit hetzelfde portret is, dat Moes van Brosterhuyzen
vermeldt (N. Ned. Biogr. Wb. II, kol. 257) is het van Bailly volgens de meedeeling
van Moes. Deze spreekt echter aldaar van een portret van 1625, terwijl op de
reproductie bij Jan ten Brink 1624 staat.
Zie: J. v a n V l o t e n , Jacob van der Burgh in Dietsche Warande V (1860), 211;
De briefwisseling van Constantyn Huygens, uitgeg. door J.A. W o r p (den Haag
1911 vlg.); Gedichten van Constantyn Huygens, uitgeg. door J.A. W o r p (Groningen
1892-99); Hoofts Brieven, uitgeg. door J. v a n V l o t e n (Leyden 1856); G e o r g
P e n o n , Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (Groningen
1880, I en II); Oud-Holland IV, 178, VI, 247, 249; v a n B a e r l e , Epistolae variae
(2 dln. 1667).
Prinsen
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[Busch, Gregorius Joannes]
BUSCH (Gregorius Joannes), geb. 31 Dec. te Marsberg (Duitschland), trad in de
benediktijnerabdij Abdinghof, 21 Mrt. 1671, overleed aldaar als abt 26 Mei 1709.
Vier jaren na zijn priesterwijding in 1678 werd hij naar Putten op de Veluwe gezonden
als onderkellenaar, 18 Mrt. 1682, en 10 Maart van het volgende jaar werd hij tot
kellenaar aldaar aangesteld. Met veel lof bekleedde hij dit ambt tot 12 Aug. 1692,
toen hij door zijn medebroeders tot abt van Abdinghof werd gekozen. Reeds van
de eerste stichtingsjaren der abdij Abdinghof af verkreeg zij goederen en bezittingen
op de Veluwe te Putten en Voorthuizen, 1031. In 1381 werden de kerken dezer
beide dorpen geïncorporeerd aan de abdij, welke reeds het patronaat bezat. In
Putten bezat de abdij een hof, waar enkele monniken woonden: nl. de bestuurders,
rentmeesters der goederen, de kellenaar en onderkellenaar, die tevens pastoor en
kapelaan waren. De abdij Abdinghof behield ook na de hervorming de bezittingen
te Putten en zond steeds eenige monniken naar haar hof. Deze waren de steun der
Katholieken tijdens de vervolgingen op de Veluwe en werkten als missionarissen
in de staties Barneveld, Achteveld, Voorthuyzen, Woudenberg, enz.
De abdij ging ten onder 1803, toen al haar bezit door de zoogenaamde
secularisatie werd opgeslorpt, ook op de Veluwe. De laatste Benediktijn van
Abdinghof stierf te Achteveld 1825.
Opmerkelijk is, dat vele abten der abdij te voren als kellenaar of onderkellenaar
en als missionaris of pastoor werkzaam geweest zijn in Putten en omstreken nl.: de
29e abt Theodoricus van Roermond 1536-41; de 30e Arnoldus van Venlo 1541-57;
de 31e Johannes van Venlo 1557-69; de 33e Bruno Fabritius 1579-82; de 38e
Gabelus Schaffen 1632-50; de 39e Leon. v.d. Becke 1650-54; de 40e Henricus
Keller 1664-74; de 41e Paulus Haver 1677-80; de 43e Greg. Busch 1692-1709; de
45e Winimar Knipschildt 1728-32 tevens wijbisschop; de 48e Frans Griese 1758-63.
In den tijd van den abt Greg. Busch was P. Frederik Holthuisen, monnik der abdij,
missionaris te Barneveld. Door zijn bemiddeling wist hij van daar voor de abdij
geschenken te verkrijgen voor sieraden en gewaden in de abdijkerk, 1682, 84, 87,
91, 96, 99, 1705. De abt had zelf vele buitengewone uitgaven te doen door den
duren tijd en het broodsgebrek in Paderborn, 1694. Hij bracht tijdens zijn bestuur
veel goeds tot stand.
Zie: J.B. G r e v e , Gesch. der Benediktinerabtei Abdinghof in Paderborn (1894)
171, 172-175; Archief aartsb. Utrecht XXXV, 195 vv., XXXVII, 300 vv.; G.A. v a n
S c h o u w e n , De Kelnarij van Putten (Arnhem 1909), Bijl. no. XXI.
Fruytier

[Buschman, Isaäc]
BUSCHMAN (Isaäc), geb. te Grave 1742, overl. te Oss 10 Juli 1813, zoon van
W i l l e m B u s c h m a n , predikant aldaar, en A n n a v a n B r o e k h u i j z e n (zijn
grootvader was Petrus (1) B., zie dl. VI, kol. 239).
Isaäc B. werd predikant te Ravenstein in 1766 en te Oss en Heesch in 1770. Hij
was gehuwd, 5 Mei 1799, met M a r g a r e t h a D i n g e m a n s (geb. te Spaarnwoude
1736, overl. te Oss 3 Febr. 1821), weduwe van Hercules Lathouwers, predikant te
Berchem en Nistelrode, overleden 1798.
Hij doopte te Oss, 21 Maart 1788, een ‘Asiatische negerin’ van den
mahomedaanschen godsdienst, dienstbode van J. Gijsberti Hodenpijl, oud-schepen
van Batavia, die te Oss het ‘Hooghuis’ bewoonde (zie art. T.D.v. Breugel, dl. VIII,
kol. 215).
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Onder predikant Buschman werd in 1800 te Oss de groote kerk door de
Katholieken genaast
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(zie: Uit het verl. v. Oss en omgev., in het weekbl. De stad Oss 14 Oct.-23 Dec.
1927).
In Nov. 1803 kocht B. met eenige anderen 60 perceelen heidegrond te Oss, ter
ontginning. S t e p h . H a n e w i n k e l in zijn Gesch. en Aardrijksk. beschrijving v.d.
Meyerij v. 's Hert., pag. 532, noemt Buschman een liefhebber van de verbetering
van den landbouw.
Hij liet geen kinderen na.
Cunen

[Butkens, Christophorus]
BUTKENS (Christophorus), geb. te Antwerpen in 1591, overl. te 's Gravenhage 30
Sept. 1650. Hij was prior van het St. Salvatorklooster zijner geboorteplaats, doch
tevens een onvermoeid beoefenaar van oude en nieuwe talen en vooral van
geschiedenis, geslacht- en wapenkunde. Behalve afzonderlijk uitgegeven
geslachtslijsten, verdient vooral vermelding het tegenwoordig zeldzaam geworden
werk: Annales généalogiques de la maison de Lynden (Antwerpen 1626). Dit werk,
dat de geslachtslijst, met wapens opgeluisterd en met oorkonden voorzien van dit
oudadellijk geslacht bevat, heeft in het begin der 19e eeuw heel wat strijd veroorzaakt
tusschen een afstammeling van dit geslacht en baron M.L. d'Yvoy van Mijdrecht.
Het andere werk, door Butkens uitgegeven, heeft tot titel: Trophées tant sacrés, que
prophanes de la duché de Brabant (Anvers 1641; 2e uitgave Anvers 1652; 3e uitgave
la Haye 1742, 2 dln.), waarbij in 1726 nog een bijvoegsel verscheen. Hij overleed
te 's Gravenhage, waar hij zich als afgevaardigde tot regeling van zaken van zijn
klooster bevond.
Zie: Kunst- en Letterbode (1826), no. 25, 30-35, 38, 39, 44 en 48-54; Weegschaal
(1827), no. 2. blz. 45-83; Heraldieke Bibliotheek V (1876), 135-136.
Verzijl

[Butkens, Mathias was zoon van Peter Butkens]
BUTKENS (Mathias) was zoon van P e t e r B u t k e n s , ridder president van de
Rekenkamer in Brabant 1574, overl. 1588, en van M a r i a d e C o c q u i e l gezegd
l e M e r c i e r , Eustatiusdochter. Hij behoort tot hetzelfde geslacht als Christoph.
B., die voorgaat, werd ordinaris krijgs-commissaris te Roermond, schepen en
herhaalde malen eerste burgemeester der stad Roermond in 1599, 1606, 1616
(chroniek en Verdrachsboek van Roermond). Men stelde veel vertrouwen in hem.
In 1599 legde de stadhouder graaf Herman van 's Heerenberg, gouverneur, de
sleutelen der stad in zijn handen; hij hielp de drukkende inkwartieringslasten
verzachten, ontving later Spinola met een vereering en deed zijn best tot het herstel
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der landen, die ‘seer jammerlich verdorven waer, doir die daegelixe doirtochten
ende inlegerongen van het crychsvolck’. Hij overleed na een werkzaam leven in
moeilijke tijden te Roermond 2 Mei 1618. Uit zijn huwelijk met E l i s a b e t h d e
C o c q u i e l v a n V r i m e r s s e n had hij een dochter A n n a B u t k e n s , vrouwe
van Crayenhove (overl. 1625), gehuwd 1607 met Jan van Bejar, Blasiuszoon, ridder,
eerste burgemeester van Antwerpen.
Zie: Nob. des Pays-Bas, 111, 232, 330.
van Beurden

[Buijser, Lieven de]
BUIJSER (Lieven d e ), doopsgezind prediker te Amsterdam, schrijver van:
Verklaringe van den droevigen handel der Ghemeynte Gods tot Amsterdam: Hoe
zy eenen Dienaer des Woorts, die den dienst der Ghemeynte .... heeft laten staen,....
weder in den Dienst gestemt hebben. Anno 1616 (z. pl. 1620).
Zie: Mennonitisches Lexikon I (Frankf. a.M. 1913). 313; Catalogus van de
bibliotheek der Dpsgez. gemeente te Amsterdam (Amst. 1919), 111; Doopsgezinde
Bijdragen (1896), 100-107.
Knipscheer

[Buyt, Petrus]
BUYT (Petrus), geb. te Warmond in 1756, werd ingeschreven als student te Leiden
20 Maart 1772, oud 15 jaar en nogmaals 7 Sept. 1774, als theoloog, oud 18 jaar.
Hij werd als proponent beroepen bij de Ned. Hervormde Gemeente te Nieuwenhoorn
in 1780, stond daarna, van 1784-88 te Kralingen en later van 1788-1813 te Woerden,
waar hij bij de inneming der stad door de Franschen, 24 Nov. 1813, vermoord werd.
Hij trouwde 10 Sept. 1786 te Rotterdam met G e e r t r u y G i j s b e r t a v a n
R o s s u m , dochter van Jacobus en Cornelia Catharina Bos, gedoopt te Rotterdam
10 Oct. 1754.
In de kerkeraadskamer van de Ned. Herv. Gemeente te Kralingen bevindt zich
een pastelportret, door P. de Ridder (vermoedelijk Pieter de Ridder, gedoopt te
Kralingen 17 Oct. 1756). geschilderd in 1786, dat hoogstwaarschijnlijk Buyt voorstelt.
Zie: Heil- en bruiloftszang op het voltrokken huwelijk van Petrus Buit en
Aangebodene vriendschap .... en Vaderlandsche tabaksdoos toegewijd aan Petrus
Buit door D.V.Z. en J.D. (waarschijnlijk Daniël van Zeventer en Jacob Dijkhof, beiden
te Kralingen geboren in 1750), te Rotterdam bij J. Hendriksen 1786, beide aanwezig
in het Archief der gemeente Rotterdam, en M e u l m a n , Woerden in 1813, blz. 120.
Wiersum
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C.
[Caan, Antonie]
CAAN (Antonie), 13 Aug. 1621 luitenant en lid der schepenbank te Batavia, 1622-24
bailjuw, 5 Maart 1632 als gezant naar Macassar, 1636-43 raad extraordinair van
Ned. Indië, 25 Febr. 1640-20 Febr. 1642 tiende landvoogd in de Molukken, 20 Febr.
1642-13 Sept. 1642 elfde landvoogd van Amboina, 1643 superintendent, overste
en commissaris der drie oostersche landvoogdijen op Banda.
In 1638 vertrok hij met 12 schepen en 1315 manschappen naar Goa, veroverde
1639 Trinconomale op de Portugeezen, 24 Sept. 1639 van Batavia weder naar
Ceylon en ging 1644 met een vloot van 7 schepen met een Waarde van meer dan
2 millioen gulden naar Nederland terug. In 1648 als Commissaris naar de Molukken.
Overleden en begraven te Batavia 11 Aug. 1648.
van Beurden
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[Calcar, Albert van of Albert Paep van Calcar]
CALCAR (Albert v a n ) of Albert P a e p v a n C a l c a r , zoon van L a m b e r t
P a e p , een rijk en wetenschappelijk ontwikkeld raadsheer van den hertog van Kleef.
Omstreeks 1415 kwam hij te Zwolle, waar hij zijn opleiding ontving. Na voltooiing
zijner studiën werd hij tegen den zin van zijn vader lid van de Broederschap des
gemeenen levens en vertoefde van 1425 tot 1432 met de uit Zwolle tijdens het
utrechtsche schisma verbannen broeders te Doesburg. Alle moeite, door den vader
aangewend om zijn zoon aan de Broederschap te onttrekken en tot het leven in de
wereld te doen terugkeeren, bleek vergeefsch te wezen. In 1441 werd te Harderwijk
een fraterhuis gesticht. Albert van C. was de aangewezen man om het te besturen;
doch hij verontschuldigde zich uit gehechtheid aan Zwolle. Daar heeft
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hij dan ook voornamelijk gewerkt: eerst met den titel van procurator als hoofd of
overste van het Domus pauperum (zie dit dl. onder Jacobus de Voecht), sedert 24
April 1457 gedurende vijf en twintig jaren tot zijn dood als rector - hij was de derde
rector - van het fraterhuis Domus clericorum of Domus Sancti Gregorıi. Daar heeft
hij tevens de belangen behartigd der jongeren; het aanzienlijk vermogen dat hij
bezat stelde hem in staat een huis te huren en er soms een dertig- à veertigtal
middelmatig gegoede (‘mediocres’) jonge menschen te onderhouden, die hij opleidde
tot kennis en goede zeden. Hij was bovendien uitermate practisch: vindingrijk op
het gebied der architectuur liet hij naar eigen aanwijzing en der zake kundig in het
fraterhuis veel verbouwen en bracht ook elders in de stad groote verbeteringen aan,
o.a. met betrekking tot de kapel en het refectorium (eetzaal) van het Wytenhuis
buiten de Kamperpoort, een vrouwenconvent, staande onder bescherming van de
H. Agatha. Tal van nuttige wenken, inzonderheid met het oog op de viering van
kerkelijke feesten, worden ons uit de vrije stichtelijke toespraken (‘collationes’) van
Albert van C. medegedeeld. Voorts is nog van hem bewaard gebleven een troostbrief,
dien hij 9 Mei 1481 schreef aan de broeders van het fraterhuis te Kulm in Pruisen,
een stichting, die van Zwolle was uitgegaan en waar onder Joh. Westerwolt, den
eersten rector, allerlei moeilijkheden waren gerezen. De brief komt voor in manuscript
no. 8849-8859 der Koninklijke Bibliotheek te Brussel, fol. 222r seq., en is afgedrukt
op p. 493-496 van de door S c h o e n g e n uitgegeven Narratio de inchoatione domus
clericorum in Zwollis van Jacobus Traiecti alias de Voecht. Dat hij de ascese
beoefende blijkt uit het volgende: op hoogen leeftijd van het graveel hersteld zijnde,
nam hij een zóó strengen leefregel aan, dat de broeders er zich over bezwaard
gevoelden en hem door Egbert ter Beek, rector van het Heer-Florenshuis te Deventer,
deden vermanen die gestrengheid te laten varen; gelijk hij ook deed. Hij overleed
4 Mei 1482, na ruim veertien dagen ongesteld te zijn geweest, in welke ongesteldheid
- misschien wederom het graveel - Joh. Wessel Gansfort als geneesheer optrad
(verg. dl. V, kol. 196, van dit Woordenboek). Niet te Zwolle in de Groote kerk, zooals
D e l p r a t vermeldt, maar te Windesheim werd hij begraven.
Zie: G. D u m b a r , Analecta I (Daventr. 1719), 174; Archief voor kerkel. gesch.,
inzonderheid van Nederland VI (Leid. 1835), 293-295, 297-298; G.H.M. D e l p r a t ,
Verhandeling over de broederschap van G. Groote en over den invloed der
fraterhuizen, 2de dr. (Arnh. 1856), 91-92, 93, 94 aant. 1, 145-146, 201; Verslagen
en Mededeelingen der Kon. Akademie van wetenschappen, afd. Letterkunde, 2de
reeks, IX (Amsterd. 1880), 11 aant. 3, 29, 35-36, 38, 39 aant. 1, 42 de aant. (in
J.G.R. A c q u o y , De kroniek van het fraterhuis te Zwolle); M. S c h o e n g e n ,
Jacobus Traiecti, Narratio (Amsterd. 1908), 622 (Register, op ‘P a e p ’).
Brinkerink

[Calcar, Gerard Scadde van (1)]
CALCAR (Gerard S c a d d e v a n ) (1), geb. 1373. Toen de edelman Meinold van
Windesheim het in 1394 door hem gestichte fraterhuis (‘Domus clericorum’ of ‘Domus
Sancti Gregorii’) te Zwolle wenschte in te richten op de wijze van het deventer
Heer-Florenshuis, ging hij naar Deventer ten einde aldaar den rector Florens
Radewijns om een voor dat doel geschikt persoon - een zijner klerken of ‘clerici’ te verzoeken. Radewijns bewilligde daarin en wijdde den jeug-
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digen Gerard v.C., die hem indertijd door Meinold gezonden was, een jaarlang in
de geheimen der statuten van zijn Huis in. Na afloop van dit proefjaar zond hij hem
goed onderwezen (‘bene instructum’) naar Zwolle terug. Nadat gebleken was dat
deze aan alle verwachtingen beantwoordde, werd hij tot eersten rector van het
nieuwe fraterhuis gekozen. Hij bleef het rectoraat waarnemen tot zijn dood. Hoever
de gehoorzaamheid onder zijn bestuur somwijlen ging, blijkt uit het voorbeeld van
Gerard van Loon, kok in het zwolsche fraterhuis, na wiens overlijden - hij is gest. 6
Dec. 1409 - Gerard v.C. getuigde: ‘Had ik hem bevolen zijn beide beenen af te
snijden, hij zou het terstond hebben gedaan’. Nog kan worden medegedeeld dat
Gerard v.C. heeft meegewerkt ook in de stad zijner inwoning aan de stichting der
zusterhuizen Kadeneters of Domus Sanctae Gertrudis (omstreeks 1390), Op de
Maat of Op die Maet (vóór 1397) en Buschklooster of Ten Bossche of Mariënbosch
(vóór 1401); en buiten de stad aan de stichting der fraterhuizen Domus Sancti Antonii
confessoris te Albergen in Twenthe (1406) en Domus Sancti Hieronymi te Hulsbergen
bij Hattem (1407). Hij overleed 23 Dec. 1409 aan tering en werd te Windesheim
begraven.
Zie: J.G.R. A c q u o y , Het klooster te Windesheim en zijn invloed I (Utr. 1875),
89 de aant., 292 aant. 2, II (Utr. 1876), 282 aant. 2, III (Utr. 1880), 126; M.
S c h o e n g e n , Jacobus Traiecti, Narratio (Amst. 1908), 629 (Register, op
‘S c a d d e ’).
Brinkerink

[Calcar, Gerard Scadde van (2)]
CALCAR (Gerard S c a d d e v a n ) (2), broeder van den voorgaande, overl. 24 Juli
1435. Hij heeft te Praag gestudeerd en kwam daarna in 1400 te Zwolle, waar hij
jaren achtereen lid was van het fraterhuis en na den dood zijns broeders de
priesterwijding ontving. Sedert 1424 is hij de eerste rector geweest van het toen
gestichte fraterhuis (‘Domus Sancti Gregorii’) te 's Hertogenbosch.
Zie: J.G.R. A c q u o y , Het klooster te Windesheim en zijn invloed I (Utr. 1875),
292; M. S c h o e n g e n , Jacobus Traiecti, Narratio (Amst. 1908), 629-630 (Register,
op ‘S c a d d e ’).
Brinkerink

[Calcar, Gerard Scadde van (3)]
CALCAR (Gerard S c a d d e v a n ) (3), vermoedelijk oudere bloedverwant van de
beide broeders bovengenoemd. Van hem is alleen bekend dat hij te Praag waarschijnlijk ten jare 1382 - den graad van meester in de vrije kunsten verwierf en
in 1389 in de artisten-faculteit te Keulen werd ingeschreven.
Zie: M. S c h o e n g e n , Jacobus Traiecti, Narratio (Amst. 1908) CXLIV aant. 2;
verg. G.H.M. D e l p r a t , Verhandeling over de broederschap van G. Groote en over
den invloed der fraterhuizen. 2de dr. (Arnh. 1856), 127.
Brinkerink

[Calcar, Johannes van]
CALCAR (Johannes v a n ). Gedurende meer dan twintig jaren was hij lid van het
fraterhuis te Zwolle. Als zoodanig wordt zijn naam vermeld in een acte van 2 Mei
1415, waarbij de priesters en klerken van dat huis hun huiselijk bestuur nader
regelden; bovendien op een lijst dergenen die ingevolge het interdict van omstreeks
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14 Sept. 1425 over het utrechtsche bisdom eerst naar Hulsbergen (bij Hattem),
daarna naar Doesburg de wijk hadden genomen en in 1432 verlof kregen weer
huiswaarts te keeren. In 1435 na den dood van rector Gerard Scadde van Calcar
(2) werd Johannes van C. diens opvolger in het fraterhuis (‘Domus Sancti Gregorii’)
te 's Hertogenbosch; hij was dus daar de tweede rector. Wij weten niet, hoelang hij
rector is geweest. Maar nog in 1470

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

123
bekleedde hij het rectoraat, blijkens een brief dien Johannes Brugman hem uit
Nijmegen schreef. Verg. over Brugman's laatste levensjaren - sedert 1470 - in het
klooster der Observanten te Nijmegen W. M o l l , Johannes Brugman en het
godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw II (Amsterd. 1854), 224-233.
Johannes van C. overleed op hoogen leeftijd. Als sterfdatum wordt opgegeven 13
Dec; het sterfjaar wordt nergens opgegeven. Hij werd te 's Hertogenbosch begraven.
Zie: Archief voor Ned. kerkgesch. I ('s Gravenh. 1885), 226-228 (afdruk brief van
Brugman); M. S c h o e n g e n , Jacobus Traiecti, Narratio (Amsterd. 1908), 603
(Register, op ‘J o h a n n e s ’).
Brinkerink

[Calkoen, Mr. Aarnoud Jan van Beeck]
CALKOEN (Mr. Aarnoud Jan v a n B e e c k ), geb. te Leiden 13 Apr. 1805, overl.
te Utrecht 16 Dec. 1874, was de oudste zoon van Dr. J.F. van Beeck Calkoen, die
volgt, en I.A.L. v a n W e s t r e n e n .
Hij verloor zijn vader toen hij den leeftijd van 6 jaren nog niet bereikt had en zijn
moeder verhuisde toen naar Groningen, waar hij gymnasiaal onderwijs genoot. Hij
werd te Utrecht als student ingeschreven 24 Juli 1821 en promoveerde daar 2 Nov.
1830 op een dissertatie Observationes juris publici sacri in Hollandia, desumtae ex
historia introductae legis ecclesiasticae, anno 1619.
Hij zette zich als advocaat te Utrecht neder en werd 1834 tot secretaris dier stad
benoemd. Bovendien werd hij in 1840 benoemd tot kameraar van den Lekdijk
Bovendams, een ambt, dat tegelijk penningmeester was en een technisch karakter
droeg.
Op 7 Oct. 1843 werd hij gekozen tot lid van den raad van Utrecht en in Dec. d.a.v.
verkreeg hij ontslag als secretaris en werd hij tot wethouder benoemd. Op 1 Juni
1846 werd hij door zijn medeleden gekozen tot lid der Prov. staten van Utrecht. Bij
de uitbreiding van het kiesrecht ingevolge de provinciale wet werd hij op 3 Sept.
1850 als zoodanig niet herkozen, maar daar een der gekozenen de benoeming niet
aannam, was er 25 Oct. d.a.v. een nieuwe verkiezing en toen koos het kiesdistrict
Utrecht hem weder. In 1853 werd hij benoemd tot hoogheemraad van den Lekdijk
Bovendams en dientengevolge verkreeg hij ontslag als kameraar.
Op 8 Nov. 1855 kozen zijn medeleden in de Staten hem tot lid van Gedeputeerde
staten en hierdoor kwam een eind aan zijn lidmaatschap van den raad, zijn
wethouderschap en zijn hoogheemraadschap. Hij werd 8 Juni 1859 door de Staten
tot lid der Eerste Kamer gekozen, maar nam deze benoeming niet aan. Tot zijn
overlijden bleef hij lid der Staten en Gedeputeerde.
Hij huwde 31 Juli 1834 A n g e l i q u e H e n r i ë t t e H o r a S i c c a m a , geb. 30
Juli 1808, overl. 11 Oct. 1872. Hij had bij haar 3 zonen.
Zijn portret is door J.A. Boland gegraveerd naar Neuman.
Ramaer

[Calkoen, Dr. Jan Frederik van Beeck]
CALKOEN (Dr. Jan Frederik v a n B e e c k ), geb. te Groningen 5 Mei 1772, overl.
te Utrecht 25 Mrt. 1811, was de zoon van den predikant W i l h e l m u s J a b e s
C a l k o e n en W i l h e l m i n a M a r i a V e r b o r c h t .
Hij werd te Groningen als student ingeschreven 14 Nov. 1795 en promoveerde
aldaar in de philosophie en de wis- en natuurkunde in Mei 1797 op een dissertatie
De horologiis veterum.
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Hij werd in 1799 buitengewoon en in 1804 gewoon hoogleeraar te Leiden en werd
20 Juni 1805 als zoodanig te Utrecht benoemd. Zijn gezondheid was even slecht
als zijn ijver en
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bekwaamheid groot waren. Hij was door zijn gezondheid gedwongen, ontslag te
vragen, dat hem in 1809 eervol verleend werd.
Hij huwde 15 Aug. 1803 I s a b e l l a A n t o n i a L u c r e t i a v a n W e s t r e n e n ,
geb. 22 Oct. 1778, overl. 3 Oct. 1846, bij wie hij 2 zonen had, waarvan Aarnoud Jan
voorgaat.
Hij schreef: Over de waarneming van twee sterren (Amst. 1798); Hemelsplein
met de beschrijving, 2 dln. (Amst. 1799); Over de verklaring der Mozaïsche en
Christelijke godsdienstleer uit de beschouwing van de hoofdstoffen en natuurkrachten
(Haarl. 1800); Euryalus over het schoon (Haarl. 1802); Wiskundige scheepsbouw
en -bestuur (Dordr. 1805); Zeemans handleiding tot het gebruik van den sextant en
den octant (Amst. 1806; dit werk is ook in het Fransch uitgegeven); Over de
zeekaarten (Rott. 1808); Nouvelle théorie de construction pour les mappemondes
(Amst. 1810); Over de terugkaatsing des lichts, van parabolische of sphaerische
spiegels in Verhandelingen der 1e klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut
1810, 1; en een posthuum werk over de theorie der gemiddelde waardij uit een
zeker aantal grootheden of afzonderlijke waarnemingen, in dezelfde Verh. 1816, 1.
Zijn portret is gegraveerd door W. van Senus.
Ramaer

[Camp, Steven]
CAMP (Steven), geb. te Amersfoort 16 Mrt 1753, als zoon van H e n d r i k C. en
S o p h i a v a n G o u d o e v e r , overl. aldaar 31 Oct. 1812, was een aanhanger
van de patriotsche partij. Bij den omkeer in het begin van 1795 werd hij lid van den
raad van Amersfoort, in Febr. van dat jaar lid der staten van Utrecht en 2 Apr. lid
van Gedeputeerde staten dier provincie. Van 15 tot 29 Mei was hij president der
Staten, maar 16 Aug. van hetzelfde jaar werd hij als statenlid niet herkozen.
Op 27 Jan. 1796 werd hij tot eersten plaatsvervanger van het lid der Nationale
vergadering voor het kiesdistrict Zeist gekozen. Toen deze 15 Mrt. d.a.v. tot lid der
commissie tot het ontwerpen eener constitutie gekozen werd, trad Camp als zijn
plaatsvervanger op, maar 10 Nov. trad hij, nadat het ontwerp was ingeleverd, weder
af. Hij werd niet in de verschillende wijzigingen van den regeeringsvorm ingevolge
de drie staatsgrepen betrokken, maar na den laatsten, toen er weder een gematigd
bestuur was opgetreden, werd hij 4 Juni 1802 benoemd tot een der 10 leden van
het bestuur van het departement Utrecht. Op 19 Juli 1805 benoemde raadpensionaris
Schimmelpenninck hem tot lid van het uit 6 leden bestaand bestuur van dat
departement, waarnaast een uit 5 leden bestaande raad van financiën werd ingesteld.
Door koning Lodewijk werd hij 8 Mei 1807 benoemd tot drost van het kwartier
Amersfoort, een ambt overeenkomende met het fransche souspréfet. Toen het
fransche bewind h.t.l. ingevoerd was, werd hij, die met het oog op zijn gezondheid
geen nieuwe benoeming wenschte, 19 Mei 1811 vervangen en bleef hij verder
ambteloos.
Hij huwde 21 Oct. 1808 S a r a v a n L e n n e p , geb. Juli 1785, overl. 16 Juni
1853, bij wie hij 2 zonen en een dochter had.
Ramaer

[Campe, Menso Thomas]
CAMPE (Menso Thomas), ook t e n C. of t e r C., geb. te Oldenzaal (De Katholiek)
of te Ootmarsum (G e e r d i n k ), overl. te Oldenzaal Juli 1625. Hij werd tot kanunnik
en pastoor van de Sint Plechelmuskerk te Oldenzaal gekozen en aangesteld 18
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Mei 1612. Hij ijverde zeer voor het in stand houden van het katholieke geloof en
wenschte tevergeefs dat op de parochies in Twente, welke staatsch gebied
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waren, de paters Jezuïeten zouden worden toegelaten. Hij was een geleerd priester,
wiens stem en raad veel invloed hadden in het kapittel. Hij schonk bij testament al
zijn ornamenten aan de Sint-Plechelmuskerk, behalve een schoonen kelk, dien hij
voor Ootmarsum bestemde. Bij de bespreking van het testament 8 Aug. 1625 werd
besloten den kelk niet af te staan zoo lang de kerk te Ootmarsum niet aan de
Roomschen zou zijn teruggegeven. De kelk, waarop zijn naam, is thans in de kerk
te Rossum.
Zie: De Katholiek LXVI (1874), 327; G e e r d i n k , Kleine Bijdr. gesch. Twenthe
207-208; Archief aartsbisdom Utrecht V, 1561.
Fruytier

[Camstra, Douwe Boukes]
CAMSTRA (Douwe Boukes), geb. 15 Mei 1807 en overl. 20 Aug. 1869, was
schoolmeester te Drachten, leerde zichzelf wiskunde, waarin hij zeer bekwaam
werd, en bekleedde later te Leeuwarden de betrekking van arrondissementsijker.
Hij behoorde tot de medeoprichters van het Selskip tor Fryske Tael en
Skriftenkennisse (1845), was daarvan secretaris en voorzitter, en publiceerde in het
friesche orgaan Iduna een achttal novellen. In het archief van het Selskip, berustende
op de Prov. Bibliotheek te Leeuwarden, bevindt zich van hem een brief aan Dr. J.D.
Schepers te Woudsend (1858).
Wumkes

[Canne, John]
CANNE (John), geb. omstr. 1595, overl. te Amsterdam 1667?, theologisch schrijver,
voorganger der Brownisten en boekdrukker. Hij werd omstr. 1622 ‘teacher’ bij een
engelsche gemeente der Brownisten. Na eenige jaren verliet hij Engeland en vestigde
zich te Amsterdam, waar hij omstr. 1630 opvolger werd van den in 1622 overleden
‘pastor’ Henry Ainsworth (zie art. in dit dl.) bij de Brownistengemeente. Deze
gemeente was eenige jaren zonder voorganger gebleven. Het gelukte Canne den
vrede bij de Brownisten te herstellen, hetgeen hij vierde in een plechtige rede,
uitgesproken op 15 Febr. 1632 en gedrukt onder den titel: The way to peace, or
good counsel for it; preached upon the 15th day of the second month 1632 at the
reconciliation of certain brethren between whom there had been former differences
(Amsterdam 1632). Hij bestreed de opvattingen van Amesius (dl. VI, kol. 36) in een
voor dien tijd belangrijk werk: A necessitie of separation from the Church of England
proved by the Non-conformists' principles (Amsterdam? 1634, wederom uitgeg.
door C h a r l e s S t o v e l 1849). Dit werd later gevolgd door: A stay against straying
etc. (Amsterdam 1639). Beide verhandelingen werden beantwoord door J o h n
B a l l in 1642; deze schrijver noemt Canne ‘the leader of the English Brownists in
Amsterdam’. In 1640 bezocht Canne Londen, waar hij predikaties hield; in hetzelfde
jaar keerde hij evenwel wederom naar Amsterdam terug en gaf uit: Congregational
discipline (Amsterdam 1640). Men twijfelt of het in hetzelfde jaar anoniem verschenen
werk: Syon's prerogative royal etc. door Ainsworth dan wel door Canne is
samengesteld. Men vgl. het art. over Ainsworth, waar is medegedeeld, dat de
nagelaten geschriften van Ainsworth niet werden gedrukt wegens een twist tusschen
diens zoon en Canne.
Het gelukte Canne niet om de eenheid onder de Brownisten te Amsterdam te
bewaren. Zijn ouderling Jean de l'Escluse (dl. VIII, kol. 1034) vond hem niet
rechtzinnig genoeg en veroorzaakte een scheuring, die eerst hersteld werd na den
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zou toen 17 jaar lang voorganger te Amsterdam geweest zijn.
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Canne was ook als boekdrukker en uitgever werkzaam. Hij gaf o.a. uit Man's
Mortalitia (Amsterdam 1643) van Colonel R o b e r t O v e r t o n , maar werd vooral
bekend door zijn bijbeluitgave met aanwijzing der parallelplaatsen (1647).
Na zijn vertrek uit Amsterdam, begaf Canne zich naar Engeland, waar hij tot de
Baptisten overging. Zijn werkzaamheden in Engeland liggen evenwel buiten het
bestek van dit werk. Vermelding verdient hier echter dat Canne in 1664 naar
Amsterdam terugkeerde en hier wederom een uitgave bewerkstelligde van den
Bijbel met marginale noten.
Zie: J ö c h e r , Gelehrten-Lexikon, Fortsetzung II (1787), 77; Dictionary of national
biography, i.v.; 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, 2de reeks, X (1881), 346/47; P o l l a r d a n d R e d g r a v e , A
short-titled catalogue of books, printed in England etc. (1926), 99.
Wijnman

[Cannoy, geslacht]
CANNOY (geslacht). Van dit zeeuwsche regeeringsgeslacht vermelden wij:
B a r t h o l o m e ü s (1) C., die vermeld staat als secretaris van Arnemuiden; hij was
gehuwd met G r i e t g e n A d r i a a n s d r . v a n d e r G o e s en overleed in 1600.
Uit zijn huwelijk werden geboren: A d r i a a n C., in 1615 vermeld als advocaat van
den Hove en den Hoogen Raad; B a r t h o l o m e ü s (2), ged. te Arnemuiden na den
dood zijns vaders 22 Oct. 1600, werd in 1625 benoemd tot baljuw van Arnemuiden,
doch ging reeds in 1628 over in dienst van de Bewindhebbers der Oost-Indische
Compagnie. P i e t e r C., zoon van Bartholomeüs (1) volgde zijn vader als secretaris
van Arnemuiden op, en bleef die betrekking vervullen, totdat hij 9 Oct. 1627 op zijn
verzoek eervol ontslagen werd, en met zijn gezin naar Leiden vertrok. Hij had tot
zoon: Mr. B a r t h o l o m e ü s (3) C., advocaat van het Hof van Holland, die in den
staat van overschrijving op den 200sten penning anno 1652-53 over ⅓ in zijns
vaders erfenis, te Leiden, werd belast; hij was 1 April 1635 in de Gereformeerde
kerk te 's Gravenhage gehuwd met G e e r t r u i d a W e g e w a e r t , geboortig aldaar;
uit dit huwelijk een zoon: P e t r u s , ged. te Leiden 18 April 1636. Verder noemen
wij: A n t o n e t t a C a n n o y , gehuwd met J o h a n P i e t e r s s e v a n d e n
B r a n d e , Gecommitteerde Raad van de Staten van Zeeland wegens Tholen van
1582-89 (overl. 25 Nov. 1589; weduwnaar uit een 1e huwelijk met Sophia Resen,
overl. 13 Jan. 1586); Antonetta wordt vermeld in de stadsrekeningen van Arnemuiden
1590, 91, 93 en 94, waar ook van haar nagelaten weezen gewag wordt gemaakt.
Zie: Aanteekeningen in mijn bezit.
Verzijl

[Cappellen-Graan, François]
CAPPELLEN-GRAAN (François), geb. te Amsterdam 21 Juli 1731, overl. te
Zaandam 19 Febr. 1760. Hij was luthersch predikant te Zaandam sedert 28 Jan.
1759. Ds. Jan Mulder (zie in dit dl. in voce) schreef een lijkrede op hem: De invloed
en de handelwijze der goddelijke Voorzienigheid .... (Amst. 1760).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der luth. kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 45 v., 217; R. A r r e n b e r g , Naamregister van Nederduitsche boeken tot
1787, 366.
Knipscheer
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[Caroli, Mr. Johan Paul Alexander Nicolaas]
CAROLI (Mr. Johan Paul Alexander Nicolaas), geb. te 's Gravenhage 19 Jan. 1859,
overl. te Amsterdam 23 April 1909, rechtsgeleerde. Zijn vader P h i l i p p e
F r a n ç o i s F r e d e r i k C a r o l i was departementsambtenaar; zijn moe-
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der heette A d r i a n a F r a n c i s c a d e J o n g h . Aanvankelijk was hij niet voor
de studie bestemd en werd hij, na de H.B.S. in zijn geboortestad te hebben
doorloopen, evenals zijn vader ambtenaar aan een van de departementen te 's
Gravenhage. Spoedig evenwel voelde hij zich tot de studie in de rechten
aangetrokken en liet hij zich op 29 Sept. 1880 als student te Leiden inschrijven. In
zijn studietijd trad hij met succes als repetitor op en promoveerde cum laude te
Leiden tot doctor in de rechtswetenschap op proefschrift Het interlocutoir vonnis
historisch beschouwd (Amsterdam 1885). Na zijn promotie vestigde hij zich als
advocaat te Amsterdam en maakte zich weldra als zoodanig naam, omdat hij in
eenige groote strafzaken met gunstig gevolg voor zijn cliënten optrad. Het nieuwe
in 1886 ingevoerde Wetboek van Strafrecht bood aan jonge juristen een goede
gelegenheid daartoe: ook Mr. L.W. van Gigch, Mr. S. Katz (zie de art. in dit dl.) en
de latere prof. Simons hebben op gelijke wijze naam gemaakt. De meest bekende
zaken waarin Caroli als advocaat werkzaam was, waren het proces van de Wed.
Bukley en de zaak van de pandbrieven der Noordbrabantsche hypotheekbank. Zijn
pleidooi in eerstgenoemde zaak verscheen onder den titel Pleit-memorie in zake
het Openbaar Ministerie contra vrouwe Bekking wed. Bukley c.s. (Amsterdam 1886),
waarvan zich een ex. in de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam bevindt. In latere
jaren had Caroli vooral een civiele praktijk, die hij uitoefende in samenwerking met
Mr. F.C.N. Dammers; de tegenwoordige hoogleeraar Mr. E.M. Meyers was op dit
kantoor als junior werkzaam.
Ondanks zijn drukke praktijk vond Caroli tijd zich aan wetenschappelijken arbeid
te wijden. Zoo publiceerde hij in Themis een studie over het burgerlijk proces
(1898-99) en een artikel over Contempt of court (1900). Den meesten naam onder
zijn vakgenooten echter maakte hij met zijn werk Het kort geding voor den president
der Arrondissements-Rechtbank (referée) (1e dl., Amsterdam 1906, 2e dl. voortgezet
door Mr. E.M. Meyers, Amsterdam 1915). Dit boek is er ontegenzeglijk de oorzaak
van, dat na dien door de advocaten een veelvuldig gebruik werd gemaakt van een
zoo nuttig rechtsinstituut als het kort geding of referée; het doet Caroli's naam dan
ook onder de na hem gekomen juristen voortleven. In 1907 werd hij lid van het
bestuur van de Ned. juristenvereeniging; in hetzelfde jaar verscheen zijn belangrijk
prae-advies voor deze vereeniging over de herziening van het burgerlijk proces.
Caroli nam daarna ook zitting in de commissie tot voorbereiding van een
ontwerp-rechtsvordering, die door de juristenvereeniging was benoemd en waaraan
hij veel tijd gaf. Kort voor zijn dood nam hij het initiatief tot de oprichting van een
vereeniging tot beoefening van het publiek recht.
In 1897 werd Caroli als liberaal (en wel voor de groep die tegen de kiesvereeniging
‘Burgerplicht’ gevormd was) voor Amsterdam I gekozen tot lid van den
Gemeenteraad. In dit college gaf hij door zijn kennis van het publiek recht
waardevolle adviezen. Doch ook in de Commissie voor strafverordeningen speelde
hij een rol van beteekenis; aan zijn initiatief waren o.a. maatregelen tegen
speelhuizen en andere nieuwe bepalingen in de amsterdamsche politieverordening
te danken. Voor hetzelfde district van Amsterdam was hij ook lid van de Provinciale
staten.
Caroli was een rechtsgeleerde van groote bekwaamheid en scherpzinnigheid,
die zich geheel
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gaf aan de hem opgedragen taak. Zijn onstuimig temperament, dat hem somtijds
scherp deed optreden, bracht hem wel in botsing met anderen; zijn tegenstanders
twijfelden echter niet aan zijn oprechte bedoelingen. Bekend is, dat het aftreden
van Mr. Vening Meinesz als burgemeester van Amsterdam, het gevolg was van een
motie van Caroli, waarbij de raad zich een recht van medespreken over politiezaken
toekende. De motie bleef evenwel zonder uitwerking.
Caroli stierf ten gevolge van een ongeval met een browning waarmede hij gewoon
was zich in den tuin van zijn huis in het schieten te oefenen.
Uit zijn huwelijk (op 19 Mrt. 1896 te Nieuwer-Amstel gesloten) met A l e t t e
W i l h e l m i n a W i l l i n k liet hij bij zijn dood een dochter D o r o t h e a na, die als
actrice bekendheid verwierf onder den schuilnaam D o g i R u g a n i . Zij huwde te
Haarlem 8 Juni 1922 met den acteur F r i t s B o u w m e e s t e r .
Zie: Weekblad van het Recht, 8828, 4; Themis (1909), 303; Algemeen Handelsblad
van 24 April 1909, Avondblad, 1e bl.; Album Studiosorum (Leiden).
Wijnman

[Carpentier, Jan Hendrik de]
CARPENTIER (Jan Hendrik d e ), geb. 3 Jan. 1773 te Alkmaar, overl. te Sondel
(Fr.) 24 Febr. 1838, promoveerde 29 Maart 1794 in de rechten te Leiden, werd 13
Mei 1794 heemraad van de Wieringerwaard, kwam als kadet in dienst bij het regiment
huzaren van Quita te Leeuwarden, waar hij 12 Oct. 1800 huwde met A l e t h e i j a
A u r e l i a v a n H y l c k a m a (geb. te Leeuwarden 28 Maart 1777 en overl. te
Sondel 22 Mei 1824). Het jonge paar vestigde zich op den huize Beuckenswijk te
Sondel in Gaasterland. Hij was controleur der belastingen in Lemsterland, secretaris
dierzelfde grietenij en tevens vrederechter van dit kanton. Van een zijner tien
kinderen, A n t o o n F r e d e r i k , geb. 19 Nov. 1814, en 24 Aug. 1833 sergeant
volontair bij het regiment jagers in den Haag, overl. 24 Febr. 1842, is een friesche
jeugdbrief in gaasterlandsch dialect door mij gepubliceerd in Sljucht en Rjucht, 17
Jan. 1931. De handschriftelijke genealogie van de Carpentiers en aanverwante
families van Hylckama, Dijl en Ankringa is op de Prov. Bibliotheek te Leeuwarden,
benevens vele familiepapieren. Zie den Catalogus der aanwinsten 1930, 135.
Wumkes

[Carsten, Mr. Caspar Everhard]
CARSTEN (Mr. Caspar Everhard), geb. te Hoogeveen 14 Sept. 1760, overl. aldaar
24 Dec. 1809, was de oudste zoon van Mr. H e n d r i k J a n C a r s t e n en A l e i d a
Rosendal.
Hij werd te Groningen als student ingeschreven 23 Sept. 1776 en promoveerde
aldaar 30 Juni 1781 op een dissertatie getiteld: De societate.
Hij was in 1787 en 1788 comparant ten landdage, sedert 1791 ontvanger der
collaterale successie, en werd 30 Mei 1799 in het kiesdistrict Assen gekozen tot lid
van het Vertegenwoordigend lichaam. Hij bleef dit tot 17 Oct. 1801, toen dit lichaam
als gevolg van den staatsgreep van 19 Sept. te voren gedissolveerd werd.
Op 22 Oct. 1801 werd hij door het nieuwe Staatsbewind benoemd tot lid van het
wetgevend lichaam voor het departement Overijsel waarmede Drente vereenigd
werd. Maar op 16 Nov. 1802 nam hij als zoodanig ontslag daar hij benoemd was
tot lid van den etstoel (het gerechtshof) van Drente. Hij werd op 25 Oct. 1803
benoemd tot raadsheer in het Nationaal gerechtshof in den Haag, maar hij nam die
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betrekking niet aan. Hij werd in 1805 raadsheer in het gerechtshof van Drente, wat
hij tot zijn overlijden bleef.
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Hij huwde M a r i a v a n R o s s e n en daarna 9 Aug. 1789 J a n t i e n H o u w i n k ,
geb. 8 Jan. 1768, overl. 25 Juni 1854, bij wie hij een zoon had.
Ramaer

[Carsten, Mr. Hugo Christiaan]
CARSTEN (Mr. Hugo Christiaan), geb. te Hoogeveen 28 Juni 1772, overl. aldaar 7
Apr. 1832, was de tweede zoon van Mr. H.J. C a r s t e n en A. R o s e n d a l .
Hij studeerde te Groningen, waar hij 14 Sept. 1792 werd ingeschreven en waar
hij 3 Dec. 1794 in de rechten op stellingen promoveerde.
Hij werd in 1795 schulte (burgemeester) van Hoogeveen en verwisselde deze
betrekking met die van advocaat-fiscaal van den drost van Drente in 1803. Hij werd
in 1810 benoemd tot notaris te Hoogeveen en bleef dit tot zijn overlijden.
Op 29 Aug. 1814 benoemde de Souvereine Vorst hem tot lid der Provinciale
staten van Drente en 12 Oct. d.a.v. tot lid van Gedeputeerde staten dier provincie.
Ook dit bleef hij tot zijn overlijden.
Hij huwde L u b b i n a B r o n g e r s en na haar dood 19 Sept. 1809 A l b e r t a
L a m b e r d i n a K n i p h o r s t , geb. 2 Dec. 1787, overl. 27 Dec. 1858. Bij de laatste
had hij 2 zonen, die beiden volgen.
Ramaer

[Carsten, Mr. Hendrik Jan]
CARSTEN (Mr. Hendrik Jan), geb. te Hoogeveen 20 Apr. 1817, overl. te Amsterdam
1 Mei 1908, was de oudste zoon van Mr. H.C. Carsten, die voorgaat, en A.L.
Kniphorst.
Hij studeerde te Groningen, waar hij werd ingeschreven 20 Sept. 1836 en waar
hij 20 Mrt 1841 in de rechten promoveerde op een dissertatie: De separatione
bonorum sec art. 453 sqq. Cod. civ.
Hij werd advocaat in zijn geboorteplaats en 24 Mrt. 1841 benoemd tot
burgemeester en secretaris van Zuidwolde, 25 Mei 1842 in dezelfde betrekkingen
te Hoogeveen.
Op 14 Febr. 1843 werd hij benoemd tot notaris te Hoogeveen en verkreeg hij
ontslag als burgemeester en secretaris.
Hij werd 23 Sept. 1850 in het district Hoogeveen tot lid van de Provinciale staten
van Drente en 9 Sept. 1851 tot lid van den raad der gemeente zijner inwoning
gekozen. Op 13 Febr. 1875 werd hij door zijn medeleden tot lid der Eerste Kamer
gekozen. Hij behoorde hier tot de vooruitstrevende leden. Hij stemde tegen het
kanaal van Amsterdam naar de Merwede, tegen de verlegging van den Maasmond
en tegen de wet van de Savornin Lohman tot wijziging van de wet op het lager
onderwijs, die 7 Mei 1882 met den steun van 14 van de 28 liberale leden der Eerste
Kamer aangenomen werd.
Op 30 Juli 1880 kwam aan de orde het verleenen van subsidie van 50% in den
aanleg van een kanaal van Koevorden naar Nieuw Amsterdam, dat het
Stieltjes-kanaal geworden is. Dit subsidie zou gegeven worden aan de drentsche
kanaalmaatschappij; daarvoor traden als concessionarissen op Mr. A. Slingenberg
en L.B.J. Dommers. Hij leverde bij het afdeelingsonderzoek een nota tegen dat
wetsvoorstel in, waarin hij het ontried omdat het de vaart door het Hoogeveensche
kanaal zou verminderen, omdat het in droge tijden water aan dat kanaal zou
onttrekken en omdat in natte tijden door de venen, welke er door ontgonnen zouden
worden, waterbezwaar voor dat kanaal zou ontstaan. Hij uitte zijn bezwaren zeer
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wees, dat het ontworpen kanaal veel korter was dan het door Carsten gewenschte
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en dat de Staten van Drente het verleenen van het subsidie steunden. Het
wetsontwerp werd met 20 tegen 2 stemmen aangenomen. Deze oppositie vond
zooveel afkeuring bij de Provinciale staten, dat Carsten, toen de Eerste Kamer met
het oog op de troonopvolging ontbonden was, op 5 Nov. 1884 niet herkozen werd.
Twee in zijn plaats gekozen leden bedankten achtereenvolgens en eindelijk werd
Mr. G.W. baron de Vos van Steenwijk gevonden, die zich het lidmaatschap liet
welgevallen.
Als protest kozen de kiezers van het district Hoogeveen Carsten 25 Mei 1886
opnieuw tot lid der Provinciale staten.
Hij was een groot liefhebber van den boschbouw en waar in de buurt van
Hoogeveen een bosch, al was het nog slechts in aanleg, te koop was, werd dit door
hem aangekocht. Hij had in een tijd van depressie, waar al deze bosschen slechts
op den langen duur rente opbrachten, geen fondsen genoeg en moest alles
verkoopen en in Mei 1887 zijn notariaat en zijn lidmaatschappen van Provinciale
staten en raad nederleggen en ging in de provincie Groningen wonen.
Hij huwde 11 Juli 1849 H e s t e r A n t o n i a J o h a n n a S w a v i n g , geb. 17
Juli 1825, overl. 28 Nov. 1875, bij wie hij 3 zonen en 4 dochters had.
Ramaer

[Carsten, Mr. Lambertus]
CARSTEN (Mr. Lambertus), geb. te Hoogeveen 10 Mei 1820, overl. te Meppel 15
Juni 1868, was de tweede zoon van Mr. H.C. Carsten, die voorgaat, en A.L.
Kniphorst.
Hij werd als student te Groningen 18 Nov. 1839 ingeschreven en promoveerde
aldaar op stellingen 7 Febr. 1844. Hij vestigde zich als advocaat te Hoogeveen,
maar werd 29 Dec. 1843 met ingang van 2 Jan. 1844 benoemd tot burgemeester
en secretaris van Ruinen, 25 Sept. 1846 in dezelfde betrekking van Hoogeveen en
19 Dec. 1853 tot notaris te Meppel.
Op 10 Nov. 1853 werd hij in het district Hoogeveen tot lid der Provinciale staten
van Drente gekozen.
Bij zijn periodieke aftreding tegen Juli 1865 verzocht hij niet in aanmerking te
komen en werd hij 9 Mei 1865 vervangen.
Hij bleef tot zijn overlijden notaris.
Hij huwde 5 Aug. 1855 M a r i a P e t r o n e l l a S l o t , geb. 15 Jan. 1826, overl.
13 Sept. 1887, bij wie hij een zoon had.
Ramaer

[Cartwright, Thomas]
CARTWRIGHT (Thomas), geb. in Hertfordshire 1535, overl. te Warwick 27 Dec.
1603, godgeleerde. De juiste plaats van zijn geboorte is niet bekend. In 1547 werd
hij student te Cambridge, doch toen hij onder Bloody Mary weigerde tot het
Katholicisme over te gaan, werd hij gedwongen de universiteit te verlaten. Hij trad
vervolgens als klerk in dienst bij een rechtsgeleerde, doch na Mary's dood keerde
hij naar Cambridge terug en werd in 1560 Master of Arts. Al spoedig werd hij bekend
als een uitstekend theoloog en een handig debater, die in zijn critiek de engelsche
kerk niet spaarde. Na een verblijf in Ierland werd hij in 1569 professor te Cambridge;
aldaar stond hij aan het hoofd van de zgn. disciplinaristen, die in de engelsche
staatskerk naar hervormingen streefden op het gebied der kerkordening en kerktucht.
De groote aanhang, dien hij zich vooral onder den jongeren clerus verwierf, wekte
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den naijver van zijn ambtgenooten Chadderton en Whitgift, wier haat, gesteund door
hooger gezag, eerst zijn schorsing en vervolgens zijn ontslag bewerkte. Na een kort
verblijf te Genève (hij was bevriend met Beza, die hem met niet geringe overdrijving
voor den geleerdsten man van zijn tijd verklaarde),
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keerde hij naar Engeland terug, doch om erger te voorkomen moest hij Engeland
wederom verlaten (Dec. 1573). Hij begaf zich eerst naar Heidelberg, daarna werd
hij predikant te Antwerpen, vervolgens bij de engelsche gemeente der Merchant
Adventurers te Middelburg. Aldaar polemiseerde hij tegen de Brownisten, die hier
onder Browne en Harrison (zie art. in dit dl.) een gemeente hadden gevormd. In dit
verband schreef hij An answere unto a letter of Master Harrison (Middelb. 1583),
waarop Browne van repliek diende met An answere to Master Cartwright his letter,
for joinying with the English churches. Hij onderscheidde zich vooral van de
Brownisten, doordat hij zich niet van de engelsche staatskerk wilde losscheuren. In
1585 keerde hij naar Engeland terug voor herstel van gezondheid. Hij werd nog
eenige jaren wegens zijn denkbeelden vervolgd, doch na verblijf op het eiland
Guernsey, vestigde hij zich te Warwick, waar hij verder een rustig leven leidde en
tot welstand kwam.
In zijn tijd had Cartwright als theoloog groote verdiensten. In 1580 heeft men
vergeefsche pogingen gedaan om hem het hoogleeraarschap te Leiden te doen
aanvaarden; in de Acta van de leidsche universiteit leest men dd. 16 Juli van
genoemd jaar: ‘Vocatus publice ad professionem theologiae Thomas Carterwichtus
Anglus; respondit ambigue et postea recidit’. Het archief derzelfde universiteit bevat
twee brieven van Cartwright over dit beroep naar Leiden. In den tweeden brief zegt
hij voorloopig niet te kunnen komen, daar de predikant, wiens plaats hij vervult,
vooreerst nog niet uit Engeland zal terugkeeren. Hij wilde het beroep wel aannemen,
mits hij op ontslag kon rekenen, als hij een plaats in Engeland kon krijgen. De zaak
liep evenwel op niets uit. Het schijnt, dat Cartwright tijdens deze briefwisseling nog
in Antwerpen vertoefde.
Zijn theologische in Engeland gedrukte werken vallen buiten het bestek van dit
woordenboek. Hier worden wel vermeld A brief apologie ag. M. Sutcliffe (Middelb.
1596) en A christian letter of certaine English protestants unto Mr. R. Hooker
(Middelb. 1599). Door de zorg van prof. Joh. Polyander te Leiden zagen Cartwright's
Commentarii succincti et dilucidi in proverbia Salomonis in 1607 wederom het licht,
terwijl in 1627 te Amsterdam herdrukt werden zijn Harmonia evangelica en
Commentaria in Ecclesiasten.
Cartwright was in 1577 gehuwd met een zuster van John Stubbe, die in 1579
veroordeeld werd wegens ‘sedulous writing’. Wellicht stamde van hem af J o h n
C a r t w r i g h t , koopman te Middelburg, later te Vianen, wiens inventaris (1653)
men vindt opgesomd in Oud-Holland (1908), 236 e.v.
Zie: W. S t e v e n , The history of the Scott. Church (Rotterdam 1832), 315 e.v.;
B. B r o o k , Memoir of the life and writings of Thomas Cartwright (1845); H.M.
D e x t e r , The congregationalism of the last three hundred years (1888), 55 e.v.;
C. S e p p , Godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16e en 17e eeuw I,
52-54; 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 Koninklijke Academie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde,
2e reeks, X (1881), 213, 216, 242; Dictionary of National Biography IX (1887), 226
e.v.; Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, uitg. door P.C.
M o l h u y s e n I (1913), 14; A.W. P o l l a r d a n d G.R. R e d g r a v e , A short-title
catalogue of books printed in England (1926), 102-103.
Wijnman
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[Casteleyn, Abraham]
CASTELEYN (Abraham), geb. te Haarlem omstr. 1628, begr. aldaar 11 Jan. 1681,
courantier en oprichter van de Haarlemsche Courant. Hij was de jongste zoon van
Vincent Casteleyn (1), die volgt en werd in 1653 lid van het gilde der boekverkoopers
te Haarlem. L e d e b o e r noemt hem reeds werkzaam in 1650. Nog tijdens het leven
van zijn vader voelde hij zich ‘ghedronghen voor eenighe Lief-hebbers en voor (zich)
selfs, op (zijn) eygen Kosten vande voornaemste Plaetsen van Europa bysonder
Nouvelles te laten komen’; van deze berichten gaf hij kennis aan den
amsterdamschen courantier Jan van Hilten. Na den dood van laatstgenoemde (Nov.
1655) zette Abraham zelf een courant op (bij resolutie van burgemeesteren van
Haarlem dd. 3 Jan. 1656 werd hem toegestaan de nouvelles te mogen drukken) en
dit werd de oorsprong van de Haarlemsche Courant. Het eerste nummer had tot
opschrift Weeckelycke Courante van Europa no. 1, met adres ‘Gedruckt tot Haerlem,
voor Abraham Casteleyn, ten huyse van zijn vader Vincent Casteleyn, op de Marckt,
inde Druckery. De 8 Januarij 1656’. Op 8 April 1658 werd Abraham stadsdrukker
van Haarlem als opvolger van zijn vader Vincent. Al spoedig werd de naam van de
courant veranderd in Haerlemsche Dingsdaeghse Courant, sinds 1660 vermeerderd
met de Haerlemse Saterdaegse Courant, omdat het blad toenmaals twee maal per
week verscheen. Uit het adres van de courant blijkt, dat Abraham in Mei 1662
verhuisde van den eenen hoek van de Groote Houtstraat naar den anderen hoek
op de Markt ‘in de Blye Druck’. Zijn oudere broeder Johannes (die volgt) vestigde
zich toen op het oude adres. De naam Oprechte Haerlemse Courant komt voor het
eerst voor in 1664; de bedoeling van Abraham daarmede was om de vruchten van
zijn arbeid tegen mededinging te beschermen en aan te duiden dat zijn courant de
eenige ware courant was die te Haarlem werd uitgegeven. In verband hiermede
staat een klacht door hem bij de regeering van Haarlem ingediend, waarin hij o.a.
zegt, ‘dat voor desen bij sijn broeders Pieter Casteleyn ende naderhant bij Johannes
ende Vincent Casteleyn (die volgen) boeckedruckers binne deser Stadt werden
gedruckt couranten onder de naem van posttijdingen ofte extraordinaris nouvelles,
als andersints’. Bij resolutie van Burgemeesteren van Haarlem dd. 16 Sept. 1664
verkreeg Abraham het monopolie om te Haarlem een courant uit te geven. Sinds
Juni 1667 verscheen de Haarlemsche Courant ook des Donderdags.
Abraham Casteleyn was een energiek zakenman van grooten durf en
ondernemingsgeest, die overal de beste correspondenten in dienst had. Men zegt,
dat niemand zulke ‘pertinente kennisse’ had van de europeesche staatsgeheimen
als hij. Men hield dan ook de door hem geredigeerde Haarlemsche Courant voor
het best ingelichte nieuwsblad. Hij was het b.v. die in 1672 den Staten het eerst de
belangrijke mededeeling deed van het ongeluk der engelsche vloot door storm
overkomen. Uit den aard der zaak weet men weinig van den door hem
georganiseerden geheimen inlichtingendienst. Te Ostende stond hij in betrekking
tot den nederlandschen consul aldaar, te Gent met den uitgever van de Ghendsche
Post-Tijdinghe, te Antwerpen met een lid van de drukkers- en courantiersfirma
Verdussen, te Brussel met den vermaarden Dr. Adriaen Foppens, den redacteur
van Relations véritables enz. Dikwijls kwam Casteleyn in moeilijkheden, doch hij
wist steeds den dans te ontspringen door de bescherming en steun, die hij van de
haarlemsche
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regeering genoot. Zoo besloot het Hof van Holland in 1670 den courantier te gelasten
in den Haag te verschijnen om door de Heeren van Hof te worden ondervraagd over
het opnemen in de courant van de resolutiën van den staat; Casteleyn verscheen
evenwel niet, omdat de Schepenen van Haarlem meenden, dat als er sprake was
van bestraffing, dit een recht was dat hun toekwam. Uit het proces tegen Abraham
van Wicquefort (1675-76) bleek, dat Casteleyn ook met dezen in betrekking stond;
verder kwam uit, dat een zekere Otto Callenfels vele jaren lang twee à driemaal 's
weeks brieven met Courantenouvelles aan Casteleyn zond en wel onder de namen
van Hubrecht Wybrants, Thomas van Santen of Wynant Woltrink, daar brieven aan
het werkelijke adres van den courantier dikwijls werden opengebroken. Een tweetal
verhooren van Casteleyn dd. 22 Juli 1675 en 16 Mei 1676 door de Commissarissen
uit den Hove, te Haarlem gehouden, liepen op niets uit. Evenmin had een klacht
van den Resident van den Czaar over berichten in de Haarlemsche Courant uit
Rusland veel succes (1680).
Casteleyn was geen man van groote litteraire gaven; met zelfkennis noemt hij
zijn Fransch ‘barbaris’. Aan het Engelsch heeft hij zich zelfs nimmer gewaagd. Ten
onrechte vindt men hem veelal ook vermeld als dichter, schilder en graveur; het na
te noemen door hem vervaardigde portret met onderschrift is hiervan de oorzaak.
Buiten de Haarlemsche Courant en het stadsdrukwerk worden weinig
persproducten van Casteleyn vermeld. Met de courant in verband stonden Bondigh
verhael, van de beroerte in Engelant. Londen den 15 Augusti anno 1659 en
Extraordinaire Nouvelles uyt Engelant 1688 (Catalogus Meulman II, no. 3691 en
6334). In 1661 verscheen bij hem S a l . d e B r a y , Bedenckingen over het uytleggen
en vergrooten der Stadt Haerlem; in 1662 Reglement ende ordre des Sanders op
de Sandt-vaert van Gabr. Marselis, in 1667 H u g o d e G r o o t , Voor de waerheyt
des Christelycken Godsdienst. Op nieuws vert., in 1668 P h i l . M u n c k e r i , Oratio
inauguralis explicans quaenam res potissimum ad bonam scholam requirantur, enz.
De Hollandsche Mercurius verscheen bij hem in 1677 e.v. jaren, zie art. Pieter
Casteleyn. Tot een fransche uitgave zijner courant schijnt het nimmer gekomen te
zijn, hoewel Dirck de Bray een houtsnede vervaardigd heeft als kop voor het blad
met opschrift La Gazette de Harlem.
Casteleyn was als Doopsgezinde op 19 April 1661 voor schepenen van Haarlem
gehuwd met M a r g a r e t h a v a n B a n c k e n , afkomstig uit Amsterdam. Na den
dood van Abraham werd zij bij resolutie van Burgemeesteren van Haarlem dd. 27
Juni 1681 ‘in plaetse van desselfs man, in sijn leven stadtsdrucker en courantier,
aengestelt en gesurrogeert omme te behouden de stadtsdruckerije en te continueeren
in het drucken en debiteeren van hare couranten’. Zij hertrouwde 15 Sept. 1682
met F r e d e r i k v a n V l i e t en overleed in 1692 of 1693. Haar zoon Mr. Gerard
Casteleyn (die volgt) was haar opvolger als hoofd van de Haarlemsche Courant,
die evenwel tot 1737 officieel op naam bleef staan van Abraham Casteleyn.
Er zijn een viertal portretten van Casteleyn bekend: 1) borstbeeld naar rechts in
ovaal, teekening in kleuren door hemzelf, met onderschrift: ‘Verschoon de schilder
van dees slegte schilderij, Het slegte principaal dat maakte 't slegt kopij’,
gereproduceerd bij K l e e r k o o p e r (vroeger in verz.-Bodel Nijenhuis, thans op
Gem.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

134
Archief Haarlem), 2) borstbeeld in ovaal, sepiateekening van P. de Goeje (thans
eveneens in Gem. Arch. Haarl.), 3) teekening in kleuren door J.C. Wendel (vroeger
in bezit van Dr. C. Ekama te Haarlem), 4) teekening door Tako Hajo Jelgersma
(vroeger in bezit van Dr. A. van der Willigen Pzn.). G e r a r d B r a n d t vervaardigde
een Lykklacht over den schranderen Abraham Casteleyn (Poëzy, Amst. 1688);
dezelfde schrijver spreekt ook in zijn Leven van de Ruyter, 710-11, over Casteleyn's
spoedige en zekere berichten als courantier.
Zie: D. E v e r w i j n , Abraham van Wicquefort en zijn proces (1851), 118-124; A.J.
E n s c h e d é , Inventaris van het archief der stad Haarlem II (1866), 60, no. 808; A.
v a n d e r W i l l i g e n P z n ., Geschiedkundige aanteekeningen over Haarlemsche
schilders (1866), 80, 82, 93; d e z e l f d e , Les Artistes de Harlem (1870), 93, 95,
108; L e d e b o e r , Alphabetische lijst der boekdrukkers enz. (1874), 32; W.P.
S a u t i j n K l u i t , De Haarlemsche Courant in Handelingen en Mededeelingen van
de Maatschappij der Ned. Letterkunde te Leiden (1873), 3 e.v.; De Navorscher XXVII
(1877), 290, XLVIII (1898), 453; C. E k a m a , Catalogus van boeken, pamfletten
enz. over de geschiedenis van Haarlem I, (1874), 62, 65, 66, 67, 74, III (Suppl.), 5;
W u r z b a c h , Künstler-Lexikon I (1906), 247 (waar Abr. C. ten onrechte als schilder
wordt behandeld); M.M. K l e e r k o o p e r , Nieuwsblad en journalist vóór twee eeuwen
in De Boekzaal (1911), 150 e.v. (met belangrijke opgaven van engelsche bronnen);
Catalogus van de historische tentoonstelling van de stad Haarlem (1923), 71;
B r e d i u s , Künstler-Inventare VII, 23.
Wijnman

[Casteleyn, Caspar of Jasper]
CASTELEYN (Caspar of Jasper), geb. te Haarlem omstr. 1625, overl. na 1661,
kunstschilder. Hij was de vijfde zoon van Vincent C. (1), die volgt en vestigde zich
te Amsterdam, waar hij op 12 Dec. 1649 gedoopt werd bij de waterlandsche
Gemeente der Doopsgezinden als ‘Jasper Kasteleyn, sone van Vincent Casteleyn,
onse broeder tot Haerlem, woont tot Jute Robijns’. Eenige jaren later verhuisde hij
wederom naar Haarlem: op 6 Mei 1653 betaalde hij als ‘Casper Casteleyn, schilder
en ingeboren burger’ 2 gld. en 2 st. entréegeld voor het St. Lucasgilde te Haarlem.
Verdere levensbijzonderheden zijn omtrent hem niet bekend. Hij bleef vermoedelijk
ongetrouwd.
Men kent van zijn hand een tweetal portretten van Dirk Raphaëlsz Camphuysen,
gegraveerd door Corn. Visscher en Sal. Savery (C. Casteleyn en C. Castleyn inv.),
verder een minnekoozende herder en herderin in een landschap (J. Casteleyn inv.,
C. van Dalen Jr. sculps., A. Blootelingh excud.); de oorspronkelijke teekening van
laatstgenoemde gravure, geteekend Casteleyn, bevindt zich in het
Rijks-Prentenkabinet te Amsterdam, alwaar men ook een anatomische teekening,
bedoeld als titelblad voor een anatomisch werk, bewaart, get. C. Casteleyn 1653
(vijf groote figuren en bijfiguren). In oude inventarissen komen voor: een stuck van
Casper Casteleyn (Haarlem 1669), een groot schilderij daerin eenige personagies
door C. Casteleyn (Amsterdam 1670), een groot stuck van Solomons oordeel van
C. Kasteleyn (1682, komt reeds in een inventaris te Haarlem van 1661 voor op naam
van ‘Casteleyn’ zonder voornaam) en Christi temptatie van Jasper Casteleyn,
voorkomend in den inventaris van Anna de Rijp, weduwe van Jeremias Bosijn,
Amsterdam 1682 (genoemde Anna de Rijp kan niet dezelfde zijn als de echtgenoote
van Vincent Casteleyn (2), immers zij trouwde als weduwe te
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Haarlem woonachtig in 1654 met den amsterdamschen sluiswachter Jacob de Waal,
in 1680 met den wijnkooper Jeremias Bosijn).
Hoewel ook van Caspar's broeder Vincent (2) mythologische en bijbelsche
voorstellingen vermeld worden, zullen de meeste in oude inventarissen voorkomende
werken op naam van ‘Casteleyn’ aan Caspar toegeschreven moeten worden, zooals
‘een doeck van Casteleyn’ (Rotterdam 1646), Venus en Adonis, benevens de Vrede
(Amsterdam 1659), een allegorische voorstelling van de ‘zee-triumph van Admirael
Tromp’ (Amsterdam 1664, ibidem 1731, zie H o e t , dl. I, kol. 362, 31), de ‘grote
historye van Chrilyde en Arimant (Rotterdam 1666), drie portretten van Dirck Willemsz
van Noorden en een van zijn vrouw Elisabeth Thomasdr. van Bancken (Rotterdam
1666; Caspar's jongste broeder Abraham, die voorgaat, was met Margariete van
Bancken getrouwd), een vrouw met een naakt kind op haar schoot (1712), een
‘Christus met 2 discipulen naar Emmaus’ (Amsterdam 1668), ‘twee stucks biddende
Heremiet’ (Amsterdam 1699). In de nalatenschap van Corn. Dusart (1708) kwamen
o.a. teekeningen van Castelijn voor. Bovendien vond B r e d i u s teekeningen van
Casteleyn vermeld in amsterdamsche inventarissen van 1648-70.
Men schrijft Caspar ook toe eenige teekeningen in zwart en rood krijt in het
Kupferstichkabinett te Berlijn, get. Casteleyn of Kasteleyn (figuren van soldaten,
kavalieren enz. op de manier van J. Duck).
Dat in het bijzonder één lid van het geslacht Casteleyn (en dat zal dan Caspar
geweest zijn) eertijds bekend was als schilder, bewijst een passage bij C o r n . d e
B i e , Het gulden Cabinet van de edel vrij schilderconst (1661), 384, waar Casteleyn
(zonder voornaam) tegelijk met de schilders Peeter Tentenier en Gijsbrecht de
Hondecoten (of d'Hondecoeter) uitbundig wordt geprezen: En Casteleyn daer bij
en dient oock niet versweghen, Die soo van jonghs-af-aen was tot de const
gheneghen, enz.
Uit die versregels blijkt, dat Caspar reeds van jongs af aan zich op de schilderkunst
had toegelegd en daarmede ‘tot op den dach van heden’ (1661) was voortgegaan.
Zooals uit het artikel omtrent Vincent (2) zal blijken, was deze eerst boekbinder,
daarna medisch student, vervolgens schilder, boekverkooper, verffabrikant, enz.,
zoodat de bedoelde verzen op hem niet kunnen doelen.
Zie: A. v a n d e r W i l l i g e n P z n ., Geschiedkundige aanteekeningen over
Haarlemsche schilders (1866), 94; d e z e l f d e , Les artistes de Harlem (1870), 109;
K r a m m , Levens en werken enz. I, 223; W u r z b a c h , Künstler-Lexikon I (1906),
247-48; T h i e m e -B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler VI (1921),
140-41; B r e d i u s , Künstler- Inventare V, 1646, VI 1985, 1993 e.v., 2036, VII, 22,
138.
Wijnman

[Casteleyn, Mr. Gerard]
CASTELEYN (Mr. Gerard), geb. te Haarlem 1665, begr. aldaar 20 April 1702,
courantier. Hij was een zoon van Abraham Casteleyn, die voorgaat, werd op 21
Nov. 1686 als jur. student te Leiden ingeschreven en promoveerde 4 Dec. 1687 op
een dissertatie Ad legem Juliam majestatis. Hij volgde zijn moeder M a r g a r e t h a
v a n B a n c k e n , overl. 1692 of 1693, op als hoofd van de Haarlemsche Courant
(lid van het haarlemsche boekverkoopersgilde werd hij in 1693). Op 15 Aug. 1701
koos men hem tot lid van de vroedschap van Haarlem.
Hij huwde op 17 Maart 1698 met A n n a

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

136
M a r i a C o l t e r m a n ; dit huwelijk (waarop J a c o b S t o r m een gedrukt
bruiloftslied dichtte) werd in de Gereformeerde Kerk te Haarlem gesloten, waaruit
blijkt dat Gerard tot de staatskerk was overgegaan. Zijn weduwe, op wier naam de
courant werd voortgezet, hertrouwde te Haarlem op 2 Aug. 1705 met den
Amsterdammer Mr. N i c o l a a s H a b e t t , raad en schepen van Haarlem, overl.
22 Jan. 1722. De eigenlijke redacteur van de Haarlemsche Courant schijnt na den
dood van Gerard echter geweest te zijn Mr. Jan Abraham Casteleyn, die volgt.
Onder dezen werd de courant op de oude wijze voortgezet. Dat de courantier door
zijn geheime correspondenten goed werd ingelicht, bewijzen de vele klachten van
buitenlandsche mogendheden. In verband hiermede verzochten o.a. in 1702 en
1706 de Staten van Holland aan de regeering van Haarlem om tegen den redacteur
van de courant op te treden. In 1713 verzochten Burgemeesteren en Raad van de
stad Neurenberg aan de regeering van Haarlem om den courantier een door hem
geplaatst bericht over het heerschen van besmettelijke ziekten te Neurenberg te
herroepen, terwijl in 1720 John Law zich beklaagde over ‘eenige aanstootelijke
passages in de Haarlemsche Courant tot nadeel van het arrangement der Finantien
in Vrankrijk’. Mede door den steun van de haarlemsche overheid schijnen al deze
klachten op niets te zijn uitgeloopen.
Na den dood van Anna Maria Colterman (begr. te Haarlem 2 April 1737) ging de
courant over in handen van Izaäk en Johannes Enschedé (dl. IV, kol. 571-72), wier
nakomelingen deze thans nog in eigendom hebben.
Zie: J.J. E n s c h e d é , Beschouwingen enz. (1849), 17; A. v a n d e r W i l l i g e n
P z n ., Geschiedkundige aanteekeningen over Haarlemsche schilders (1866), 94;
d e z e l f d e , Les Artistes de Harlem (1870), 109; W.P. S a u t i j n K l u i t , De
Haarlemsche Courant in Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der
Ned. Letterkunde te Leiden (1873), 28 e.v.; L e d e b o e r , Alphabetische lijst der
boekdrukkers enz. (1874), 32; C. E k a m a , Catalogus van boeken, pamfletten enz.
over de geschiedenis van Haarlem I (1874), 74.
Wijnman

[Casteleyn, Mr. Jan Abraham]
CASTELEYN (Mr. Jan Abraham), gedoopt te Haarlem 21 Mei 1687 (als J o h a n n e s
C a s t e l e y n ), overl. te Rotterdam 17 Mrt. 1774, courantier. Hij was een zoon van
Jacob Casteleyn, den zoon van Pieter C., die volgt. werd op 18 Nov. 1713 te Leiden
als jur. student ingeschreven en promoveerde 27 Mrt. 1714 op een dissertatie De
transactionibus. Reeds op 5 Juli 1704 werd hij lid van het haarlemsche gilde der
boekverkoopers. Hij schijnt geruimen tijd de eigenlijke redacteur te zijn geweest van
de Haarlemsche Courant; het blad stond toenmaals op naam van de weduwe van
zijn neef Mr. Gerard Casteleyn, die voorgaat. Nadat deze weduwe was overleden
(1737) en de courant door haar erfgenamen was overgedaan aan Isaak en Johannes
Enschedé, kreeg Jan Abraham op 8 Mrt. 1738 een aanstelling als stads-courantier
te Rotterdam. Hij drukte aldaar de Rotterdamsche Courant (aan hem werd
toegevoegd de boekverkooper Arrenberg) en bleef er zijn verder leven gevestigd.
Hij was op 13 Mei 1720 te Haarlem gehuwd met A d r i a n a v a n A c h e l u m , van
Rotterdam afkomstig.
Zie: L e d e b o e r , Het geslacht Van Waesberghe, 2e dr. (1869), 196; d e z e l f d e ,
Alphabetische lijst der boekdrukkers (1874), 32; W.P. S a u t i j n K l u i t , De
Haarlemsche Courant
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in Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Ned. Letterkunde te
Leiden (1873), 29 e.v.; A. v a n d e r W i l l i g e n P z n ., Geschiedkundige
aanteekeningen over Haarlemsche schilders (1866), 94; d e z e l f d e , Les artistes
de Harlem (1870), 109.
Wijnman

[Casteleyn, Johannes]
CASTELEYN (Johannes), geb. te Haarlem omstr. 1612, overl. (vermoedelijk te
Amsterdam) na 1665, boekdrukker. Hij was de tweede zoon van Vincent (1), die
volgt, en vestigde zich te Amsterdam, waar hij 27 Juni 1637 ingeschreven werd als
lid van het boekverkoopersgilde. Hij ging over tot de Gereformeerde Kerk en huwde
te Amsterdam eerst (ondertr. 27 Mei 1638) met G e e r t r u y t W a l s c h a r t s , overl.
in Sept. 1640, daarna (ondertr. 20 Mrt, 1643) met S w a e n t j e A r e n t s d r .
P a u w e n . In de beide huwelijksinteekenacten heet hij papierverkooper; in 1638
woonde hij op het Rokin, in 1640 ‘opt Water’ (het tegenwoordige Damrak).
Later vestigde hij zich wederom te Haarlem: in 1661 werd Johan, zoon van Vincent
C., als lid van het haarlemsche boekverkoopersgilde ingeschreven. Hij woonde
toenmaals in de Kleine Houtstraat ‘teghens over de Banck van Leeningh’; sinds
1662 luidde evenwel zijn boekverkoopersadres ‘op de Marckt, aen de hoeck van
de Groote Houtstraat, in de Druckerij’, alwaar tot genoemd jaar zijn vader Vincent
(1) en na diens dood zijn jongere broeder Abraham den boekhandel hadden
uitgeoefend. In 1664 klaagde laatstgenoemde dat o.a. zijn broeders Johannes en
Vincent ‘boeckedruckers binne deser stadt’ couranten lieten drukken ‘onder de naam
van posttijdingen, ofte extraordinaris nouvelles’, welk recht alleenlijk aan Abraham
toekwam. Van dergelijke bij Johannes C. gedrukte couranten is evenwel niets
bekend.
In het haarlemsche gildeboek staat achter zijn naam vermeld ‘vertrokken’.
Waarschijnlijk vestigde hij zich niet lang na 1665 wederom te Amsterdam; immers
in de ledenlijst van het boekverkoopersgilde aldaar staat ‘obiit’.
Hij vertaalde en bewerkte: D' Eminente oratie van den grooten Chancelier ....
D i g b y . Ghedaen in een voortreffelijcke vergaderingh over 'tghenesen der wonden
door het poeder toegenoemt de sympathie, sonder deselve wonden te zien of aen
te raecken. Uyt het Frans ghetranslat. door I.C. Ghedruck tot Haerlem by I o a n n e s
C a s t e l e y n , in de Kleyne Hout-straet, teghens over de Banck van Leeningh (1661;
hiervan verscheen een 2e dr. onder den titel: Theatrum sympatheticum. Het eerste
deel. Behelsende een oratie van den ridder D i g b y om de wonden te genesen.
Haerlem 1665); Theatrum sympatheticum ofte wonder-tooneel des natuers
verborgentheden. Zijnde een noodigh vervolgh op de oratie van D i g b y . Uyt de
Lat. gheschriften van N i c . P a p i n i i ende S y l v . R a t t r a y getranslat. door J.C.
Gedr. tot Haerlem by I o a n n e s C a s t e l e y n , boeckdrucker op de Marckt, aen
de hoeck van de Groote Houtstraet, in de Druckery 1662; Het eerste deel van het
groote Licht der natuur-kunde of tweede Vervolgh op de eminente oratie van D i g b y .
Ghetrocken uyt de Lat. geschriften van A t h . K i r c h e r u s . Gedr. tot Haerlem by
I o a n n e s C a s t e l e y n , z.j. Het laatste werk bevat een gedicht op Kircherus van
de hand van J. Casteleyn. Verder verscheen nog bij hem De victorieuse voyagie
van... Adm. de Ruyter door J a n M a r y n i s s z (1665).
In de coll.-Dr. Welcker te Amsterdam bevindt zich een zwarte krijtteekening met
wit gehoogd, voorstellend een portret van een jongen
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man, lezend in een boek (geteekend: Jan Casteleyn).
Zie: A. v a n d e r W i l l i g e n P z n ., Geschiedkundige aanteekeningen over
Haarlemsche schilders (1866), 94; d e z e l f d e , Les artistes de Harlem (1870), 109;
L e d e b o e r , Alphabetische lijst der boekdrukkers enz. (1874), 32; C. E k a m a ,
Catalogus van Boeken en Pamfletten over de geschiedenis van Haarlem I (1865),
64; W.P. S a u t i j n K l u i t , De Haarlemsche Courant in Handelingen en
mededeelingen van de Maatschappij der Ned. Letterkunde te Leiden (1873), 9;
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, voornamelijk in
de 17e eeuw (1914-16), 117-118; Bibliotheca medica neerlandica (1930), 150.
Wijnman

[Casteleyn, Pieter]
CASTELEYN (Pieter), geb. te Haarlem omstr. 1618, overl. aldaar 1676, kunstschilder
en boekdrukker. Hij was de derde zoon van Vincent Casteleyn (1), die volgt, en
wordt op 2 Oct. 1635 te Haarlem vermeld als leerling bij den schilder Willem de
Poorter. Hij was vermoedelijk de Pieter Casteleyn, die voor schepenen te Haarlem
huwde met F e m m e t j e M a t t h e u s d r (21 Juli 1641) en daarna met J a n n e k e n
D a v i t s (5 Jan. 1647). Op de veiling van de verzameling Langenhuizen te
Amsterdam (29 April 1919) was een geteekend portret, gesigneerd P. Casteleyn
1648. Wellicht moet ook aan hem worden toegeschreven een prent van Hylas,
geteekend P.C., benevens een gefantaseerd portret van Czaar Michaël
Feodorowitch, get, C. fec., beide in het Rijks-Prentenkabinet te Amsterdam (door
M o e s in T h i e m e -B e c k e r toegeschreven aan Caspar Casteleyn, die voorgaat).
In 1649 werd Pieter ingeschreven als lid van het haarlemsche
boekverkoopersgilde. Al spoedig ontving hij opdrachten van de overheid en
verscheen o.a. bij hem Ordonnantie, keuren ende statuyten, geordonneert by de
Baillieu van Kennemerlant (1651), Memoriael van de Bailluwen van Kennemerlant
(1651) enz. Hij was de eerste uitgever van de Hollandsche Mercurius (van 1650
af). Als zoodanig kreeg hij zekere bekendheid in het land. Jaargang 1676 hiervan
verscheen in 1677 bij de erfgenamen van Pieter Casteleyn, die van 1677 e.v. jaren
bij zijn broeder Abraham Casteleyn (die voorgaat) met gewijzigde samenstelling.
Abraham gaf ook ook verscheidene herdrukken van reeds verschenen jaargangen,
waaraan hij eenige prenten toevoegde, welke derhalve in de vroegere uitgaven van
Pieter niet te vinden zijn. In 1664 klaagde genoemde Abraham bij de regeering van
Haarlem, dat Pieter vroeger couranten had gedrukt ‘onder de naam van posttijdingen
ofte extraordinaris nouvelles als andersints’; een voorbeeld van een dergelijke uitgaaf
is Nieus uyt Engelandt, copia uyt Londen, den 22 Augusti 1659, één blad in folio
met het adres ‘Tot Haerlem, gedruckt by Pieter Casteleyn, boecke-drucker op de
Marckt in de Goude-Keyserskroon. Den 28. Augusti 1659’. in 1661 gaf hij uit A.
P a l i n g , Verantwoordinge voor de Christ. gemeente, die men de Waterlanders
noemt, in 1663 Haerlemsche Mercurius, en Haerlemsche eerlycke uren bestaende
in korte sin-spreucken, in 1664 De historie van de graven van Egmond, in 1665
Namen van de regeerende Heeren, Schepenen .... binnen Haerlem sedert 1430.
enz. De inventaris van zijn nalatenschap vindt men dd. 9 Nov. 1676 in het protocol
van zijn neef, den notaris Vincent Casteleyn (3), die volgt. Er blijkt uit, dat hij vele
italiaansche en fransche kunstwerken naliet.
Nog maakte hij bij het portret van den amster-
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damschen chirurg Rudolph Silteman (geteekend door P. Schenk) een vierregelig
latijnsch vers get. P. Casteleyn.
In den Mercurius van 1667 vindt men op den titel een afbeelding van de drukkerij
van Pieter Casteleyn op de Marckt, tegelijk met die van de ‘comeet-sterre’; deze
afbeelding is later nog afzonderlijk in koperets uitgegeven.
Het huis naast het zijne behoorde aan den schilder Cornelis Vroom; bij testament
dd. 4 Sept. 1661 vermaakte deze dit huis ‘staende opt Sant ofte Marckvelt (te
Haarlem), genaemt de Orangien Appel, vande eene zijde belent Pieter Casteleyn,
boeckvercoper’ enz. aan familieleden.
Zijn zoon J a c o b (u s ) C a s t e l e y n werd in 1677 lid van het haarlemsche
boekverkoopersgilde en werd te Haarlem begraven 12 Febr. 1693. In diens
nalatenschap (1694) bevond zich ‘een schilderij van Casteleyn’, getaxeerd op ƒ 5,
een tweede getax. op ƒ 44, een derde op ƒ 20, ‘een teyckeningh’ getax. op ƒ 5. Wellicht
waren deze van de hand van zijn vader Pieter. De zoon van Jacob (uit zijn in Mrt.
1683 in de Gereformeerde kerk te Hillegom gesloten huwelijk met T a n n e k e
L a u r i e r ) Mr. Jan Abraham Casteleyn, gaat voor.
Zie: A. v a n d e r W i l l i g e n P z n ., Geschiedkundige aanteekeningen over
Haarlemsche schilders (1866), 94; d e z e l f d e , Les artistes de Harlem (1870), 109;
De Navorscher XXII (1872), 600; W.P. S a u t i j n K l u i t , De Haarlemsche Courant
in Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Ned. Letterkunde te
Leiden (1873), 9-10; C. E k a m a , Catalogus van boeken, pamfletten enz. over de
geschiedenis van Haarlem I (1874), 57, 58, 62, 63, 68; L e d e b o e r , Alphabetische
lijst der boekdrukkers enz. (1874), 33; Algemeen Ned. Familieblad (1883), 8, 5b;
Catalogus van de bibliotheek der Ver. Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam II
(1888), 62, 103; W u r z b a c h , Künstlerlexikon I (1906), 248; T h i e m e -B e c k e r ,
Allgem. Lexikon der bild. Künstler VI, 141 i.v. Caspar Casteleyn; B r e d i u s ,
Künstler-Inventare VI (1919), 1993 e.v., VII, 22-23.
Wijnman

[Casteleyn, Vincent (1)]
CASTELEYN (Vincent) (1), geb. (vermoedelijk) te Haarlem omstr. 1585, overl. aldaar
6 April 1658, boekdrukker. Hij was van zuidnederlandsche doopsgezinde afkomst
en wellicht een zoon van G u i l l a u m e C a s t e l e y n , die - volgens een zich in het
Doopsgezind Archief te Haarlem bevindende lidmatenlijst - in 1618 lid was van de
Vereenigde Gemeente der Duitsche, Friesche en Waterlandsche Doopsgezinden
te Haarlem (in Amsterdam heette deze gemeente de Waterlandsche of Bevredigde
gemeente). Reeds in 1612 gaf hij uit J a c o b v a n d e r S c h u e r e , Tristium ofte
de treur-dichten van P u b l . O v i d i u s N a z o in Nederlandschen dicht gesteld, in
1613 Responsiones diversae ofte verscheijden antwoorden op de vraghe: wat
ghelyckst van naem en onghelyckst van krachten is. Door A.v.d.H. Tot Haerlem by
V i n c e n t C a s t e l e y n woonende op de Craijenhorster Graft in de boeckdruckery;
in 1616 komt hij voor op de ledenlijst van het haarlemsche boekverkoopersgilde.
Van zijn pers kwamen letterkundige vertalingen, pamfletten, godsdienstige tractaatjes,
nieuwstijdingen e.d., zooals H. T i m m e r m a n , Een verklaringhe: hoe en(de) in
wat manieren de Heere Jesus zijnen Jongeren in der afzonderinge macht gegeven
heeft (1618); M. d e B r a u w e r , Eenvuldighe waerschouwinghe aen de ghevluchte
vreemdelinghen, haer radende hunne magistraten... te gehoorzamen (1618);
B a p t i s t a G u a r i n i , Den getrouwen herder uyt Arcadien, uyt
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de Franse in Nederduyts vertaelt (1618); Vertooninghe ende verantwoordinghe
tegens seker geschrifte van de Dienders der Gemeynte tot Amsterdam aen de
Dienders der Gemeynte tot Haerlem (1619); Besluyt des laetsten Engelschen
Parlaments, ofte corte Extracten, getogen uyt eenighe acten des Parlements (1624);
Een disputatie ghehouden tusschen Jacob Keersmaker en Broer Cornelis Adriaansz
van Brugge Ao 1569 (z.j.); Nieu dubbelt Haerlems Lietboeck ghenaemt den
Laurier-krans der amoureusen (7e dr. 1643, 8e dr. 1645, 9e dr. 1648); Haerlems
Oudt- Liedtboeck inhoudende veele historiale ende amoureuse liedekens (1648 ?)
enz. Op 25 Nov. 1637 werd hij vinder van het haarlemsche boekverkoopersgilde.
Zijn boekverkooperszaak was gevestigd op de Groote Markt te Haarlem op den
hoek van de Groote Houtstraat: hij woonde aldaar reeds in 1618 ‘in 't Suyckerhuys’.
Het door L e d e b o e r genoemde werk Het Otterken (z.j.) van M. de Brauwer (dl.
VI, kol. 191) heeft dit adres, doch werd door E k a m a reeds in 1613 gedateerd.
Later was zijn adres ‘op de Marckt, in de druckerij’. Eerst in 1882 werd dit perceel
afgebroken. Stadsdrukker van Haarlem was Vincent sinds 6 Mrt. 1642. In de
Resolutie van Burgemeesteren van Haarlem dd. 8 Febr. 1646 leest men: ‘Vincent
Casteleyn is gelast ende geordonneert, dat hij in plaetse van dat deselve tot nu toe
aen verscheijde heeren buijten de Regeeringe sijnde, weeckelijck de Couranten
heeft gebraght, van nu voortaen tot niemant anders weeckelijck de couranten sal
brengen dan tot de vier Burgemeesteren in Regeringe sijnde, aen de Heere
Pensionaris ende in de Secretarije, ende aen geen andere’. Hieruit is niet te
concludeeren, dat Vincent reeds geregeld een courant uitgaf; vermoedelijk zorgde
hij te Haarlem slechts voor de verspreiding der elders verschenen couranten. In
1652 verscheen nog Op- en ondergang van Tomaso Anielo met de beroerten tot
Napels, door L e d e b o e r vermeld als een uitgaaf van Vincent (2) of (3). Als
stadsdrukker werd Vincent na zijn dood door zijn jongsten zoon Abraham (die
voorgaat) opgevolgd.
Vincent (1) vervaardigde ook gedichten (somtijds noemde hij zich met een
woordspeling 2000, d.i. vingt cent) en wekte daarin - evenals zijn collega Paschier
van Westbusch - anderen op zijn voorbeeld te volgen. In dit verband wordt hier
genoemd het bij hem in plano gedrukte Ghedenck-Dicht van de groote waternoodt,
get. G.B.V.C. (1621).
Hij was te Haarlem omstr. 1607 gehuwd met M a y c k e n J a s p e r s d r . Het
testament van beide echtelieden werd op 5 Aug. 1641 te Haarlem verleden (not.
prot. Haarlem, no. 169, fo. 108 v.); daarin vindt men alle toenmaals nog in leven
zijnde kinderen van Vincent (1) opgesomd, nl. M a r i a , Vincent (2), die volgt,
J a n n e t g e n (geb. te Haarlem 22 Juni 1609, overl. aldaar 28 Oct. 1690, trouwt in
1630 met Lieven van der Mersch, zie genealogie-van der Mersch in Ned. Patriciaat
(1917), 299), Johannes, die voorgaat, Pieter, die voorgaat, J a c o b (werd in 1653
lid van het boekverkoopersgilde te Haarlem), H e s t e r , Jasper (of Caspar), die
voorgaat, en Abraham, die voorgaat. Een der dochters trouwde met den zilversmid
Volkaert Symonsz Swaert, voor wien Vincent (1) zich 21 Oct. 1653 borg stelde.
Dat Vincent tot dezelfde doopsgezinde gemeente behoorde als de bovengenoemde
Guillaume C., blijkt uit het feit, dat eerstgenoemde in het lidmatenregister van de
Waterlandsche Gemeente te Amsterdam dd. 12 Dec. 1649 wordt genoemd
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‘onse broeder (d.i. onze lidmaat) tot Haerlem’.
Zie: A. v a n d e r W i l l i g e n P z n ., Geschiedkundige aanteekeningen over
Haarlemsche schilders (1866), 94; d e z e l f d e , Les artistes de Harlem (1870), 109;
W.P. S a u t i j n K l u i t , De Haarlemsche Courant in Handelingen en Mededeelingen
van de Maatschappij der Ned. Letterkunde te Leiden (1873), 5-6; C. E k a m a ,
Catalogus van boeken, pamfletten enz. over de geschiedenis van Haarlem I (1874),
3, 30, 31, 52, 53, Suppl. (1875), 4; L e d e b o e r , Alphabetische lijst der boekdrukkers
enz. (1874), 32; Oud-Holland XIII, 75; L.D. P e t i t , Bibliotheek van Ned. Pamfletten
I (1882), 138; J.I. D o e d e s , Collectie van rariora; Navorscher XXXVIII (1888), 155;
Catalogus van de bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam
II (1888), 50, 163; Haarlemsche Courant van 27 April 1882, no. 98 (artikel van C.J.
G o n n e t ); A. B r e d i u s , Künstler-Inventare VII, 22; J. t e W i n k e l , De
ontwikkelingsgang der Ned. letterkunde, 2e dr. III, (1923), 321.
Wijnman

[Casteleyn, Vincent (2)]
CASTELEYN (Vincent) (2), geb. te Haarlem 1609, overl. na 1664, kunstschilder en
boekdrukker. Hij was de oudste zoon van Vincent (1), die voorgaat. In 1627 wordt
hij vermeld als binder bij Abraham Hamer in zijn geboorteplaats. Daarna wijdde hij
zich aan de studie en liet hij zich op 10 Febr. 1632 te Leiden als student in de
medicijnen inschrijven, blijkbaar met de bedoeling om later doopsgezind voorganger
te worden. De studie in de theologie aan de universiteit was nl. uit den aard der
zaak den Mennonieten ontzegd. Hij gat evenwel de studie op en werd leerling bij
den schilder Frans Pietersz de Grebber, als hoedanig hij op 21 Juli 1634 vermeld
wordt. In 1636 werd hij lid van het haarlemsche St. Lucasgilde, terwijl hij op 1 Aug.
1638 te Haarlem voor schepenen trouwde met J a n n e k e v a n d e R i j p , die
eveneens uit Haarlem geboortig was. Kort na zijn huwelijk verhuisde hij naar
Amsterdam; in 1639 werden bij de Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden
aldaar gedoopt ‘Vincent Castelein, schilder en boeckvercoper, met Janneke van de
Rijp, sijn huisvrouw, wonen op de Nieuwendijck naest Isack Jacobs’ (laatstgenoemde
is Izaäk Jacobsz Rooleeuw, de vader van den dichter Reinier Rooleeuw, dl. VII, kol.
1064). Later vestigde hij zich te Rotterdam: op 25 Juli 1646 was hij met den schilder
Augustijn Vrooloo getuige bij het opmaken van het testament van den schilder Pieter
de Bloot te Rotterdam, terwijl op 27 Juli 1647 Vincent Casteleyn Sr. en Maeycken
van Elslant, weduwe van Emmereus van de Rijp (blijkbaar de moeder van Janneke
van de Rijp) zich tot een bedrag van ƒ2200 borg stellen voor Vincent Casteleyn de
Jonge, schilder en destillateur te Rotterdam. Het volgend jaar vindt men hem evenwel
wederom te Amsterdam: in den inventaris van den rotterdamschen schilder Crijn
Hendriksz Volmarijn, op 12 Mrt. 1648 bij de Weeskamer ingediend, wordt als crediteur
vermeld ‘Vincent Casteleyn tot Amsterdam, voor geleverde verwe 16 gld., 10 st.’
Hij was dus behalve schilder ook verffabrikant. Eenige jaren later sloeg hij te Haarlem
zijn tenten op en werd hij in 1661 ingeschreven als lid van het boekverkoopersgilde
aldaar. In 1664 klaagde zijn jongste broeder Abraham, die voorgaat, bij de regeering
van Haarlem, dat o.a. zijn broeders Johannes en Vincent ‘boeckedruckers binne
deser stadt’ couranten lieten drukken ‘onder de naam van posttijdingen, ofte
extraordinaris nouvelles’, welk recht alleen aan Abraham toekwam. Omtrent
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de persproducten van Vincent (2) is echter verder niets bekend.
Evenmin is er veel bekend omtrent zijn werkzaamheid als schilder. In een
rotterdamschen inventaris uit 1669 vindt men vermeld ‘een stuck schilderije van
Vincent Casteleyn daer de propheet het kind van de wed(uw)e levendigh gemaeckt
heeft’, in een haarlemschen inventaris uit 1673 ‘een flora van Vincent Casteleyn’.
Hieruit is voorshands weinig te concludeeren. Over de kwestie aan wien de talrijke
in inventarissen voorkomende schilderijen van ‘Casteleyn’ moeten worden
toegeschreven, zie men het art. over Caspar Casteleyn.
W. Hollar heeft in 1651 naar Vincent's teekening lıet portret van Franciscus van
den Wijngaerde geëtst (Franciscus van den Wijngaerde, calcographus, Vincentius
Castillanus delineavit, W. Hollar fecit anno 1651, F. van den Wijngaerde excudit).
Zie: A. v a n d e r W i l l i g e n P z n ., Geschiedkundige aanteekeningen over
Haarlemsche schilders (1866), 94; d e z e l f d e , Les artistes de Harlem (1870), 109;
V a n d e r L i n d e , Bibliographie van Haarlem, 102; A.M. L e d e b o e r ,
Alphabetische lijst der boekdrukkers enz. (1874), 33; W.P. S a u t i j n K l u i t , De
Haarlemsche Courant in Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der
Ned. Letterkunde te Leiden (1873), 9; Oud- Holland IX, 63, XII, 147; Album stud.
Leiden; W u r z b a c h , Künstler- Lexikon I (1906), 248; T h i e m e -B e c k e r , Allgem.
Lexikon der bildenden Künstler VI (1921), 141; B r e d i u s , Künstler- Inventare VI,
1993 e.v., 2038.
Wijnman

[Casteleyn, Vincent (3)]
CASTELEYN (Vincent) (3), geb. te Amsterdam in 1640 (hij was op 19 Mrt. 1663,
toen hij van de Staten van Holland venia aetatis verkreeg, 23 jaar; zie Register van
verleende brieven van venia aet. door de Stat. v. Holl. (1613-1684), 141 op het
Rijksarchief), overl. te Akendam en begr. te Haarlem 12 April 1687, zoon van
Johannes Casteleyn, die voorgaat. Woonachtig te Haarlem, huwde hij eerst (1666)
met G r i e t j e M e l s e r s d r . H a s e v o e t , daarna (1669) met A n n e k e v a n
d e r P i j l , vervolgens (1673) met C a t a l i j n e M a r e e s , ten slotte (1680) met
H e s t e r E v e r w i j n . Evenals zijn vader behoorde hij tot de staatskerk. Zijn weduwe
compareerde op 17 April 1687 voor notaris P. Nierop te Haarlem; in de daarvan
opgemaakte acte (Vincent wordt daarin genoemd J.zn.) wordt verwezen naar
Vincent's testament dd. 8 Febr. 1687. Verder worden nog genoemd de kinderen
van Vincent's broeder J o h a n n e s , genaamd J o h a n n e s , J a c o b u s en
G e e r t r u y d , woonachtig te Groet.
Vincent (3) was van 1674-79 notaris te Haarlem. In 1682 komt hij aldaar voor als
koopman. Dat hij te Akendam nabij Haarlem overleed, blijkt uit de genoemde acte
van 17 April 1687.
L e d e b o e r heeft hem verward met zijn oom Vincent (2).
Zie: L e d e b o e r , Alphabetische lijst der boekdrukkers enz. (1874), 32; F.L.
H a r t o n g , Register der protocollen van notarissen in Nederland (1916), 49;
B r e d i u s , Künstler- Inventare VI, 1997, VII, 22.
Wijnman

[Cats, Pieter]
CATS (Pieter), geb. 13 Jan. 1763 te Leeuwarden, aldaar overl. 17 Jan. 1832, gehuwd
met R i n s k e H e r i n g a (geb. te Leeuwarden 28 Mei 1770, overl. op Oranjestein
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te Oranjewoud 15 Juni 1834), was lid der Gedeputeerde staten van Friesland,
dijkgraaf van West-Dongeradeel en lid van den Raad van Leeuwarden.
Wumkes
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[Cats, Mr. Adrianus Heringa]
CATS (Mr. Adrianus H e r i n g a ), geb. 17 Oct. 1798 te 's Gravenhage, overl. op
Oranjestein te Oranjewoud, zoon van Pieter C., die voorgaat en R i n s k e H e r i n g a ,
werd 19 Sept. 1817 ingeschreven als jur. stud. aan de leidsche universiteit en was
lid der Staten van Friesland.
Wumkes

[Cau, Mr. Jan Jacob]
CAU (Mr. Jan Jacob), geb. te Zierikzee 2 Dec. 1750, overl. te Voorschoten 15 Nov.
1836, was de zoon van I s a a c C a u en A d r i a n a A g a t h a v a n B u e r e n
gezegd v a n R e c h t e r e n .
Hij werd 8 Aug. 1769 te Leiden ingeschreven als student; waarschijnlijk was hij
reeds een paar jaren vroeger student geworden maar toen niet ingeschreven, zooals
bij velen gewoonte was. Hij promoveerde aldaar 28 Febr. 1771 in de rechten op
een dissertatie getiteld De decimis. Hij vestigde zich als advocaat te 's Gravenhage,
maar verhuisde nog in het laatst van hetzelfde jaar naar Zierikzee, waar hij tot
pensionaris honorair benoemd was. In 1772 werd hij lid van de vroedschap en in
1773 schepen.
In 1778 nam hij ontslag uit zijn betrekkingen en vestigde hij zich op de door hem
aangekochte buitenplaats ter Horst onder Voorschoten, waar hij sedert is blijven
wonen.
In 1786 werd hij lid van de commissie voor de nationale verdediging, door de
patriotsche regeering van de provincie Holland ingesteld. Nadat de stadhouderlijke
partij het pleit in Sept. 1787 gewonnen had, werd die commissie opgeheven.
Hij werd, daar het bekend was, dat hij patriot was, 27 Jan. 1796 in elk der
kiesdistricten den Haag 1 en 3 tot tweeden plaatsvervanger van het lid voor die
districten in de Nationale vergadering gekozen. Wegens bedanken en overlijden
had hij voor beide kunnen optreden; hij werd ingevolge loting lid voor den Haag 3.
Hij was een der meest conservatieve leden en een der weinige federalisten uit
Holland. Hij was een warm voorstander van de aanneming der door de commissie
van 21 ontworpen constitutie, die wel door de vergadering aangenomen, maar bij
volksstemming verworpen werd.
Wegens zijn federalisme werd hij 2 Aug. 1797 niet herkozen. Sedert heeft hij nooit
eenig politiek ambt willen aannemen. Wel was hij hoogheemraad van Rijnland.
Hij was ongehuwd.
Zijn portret is gegraveerd door een onbekend kunstenaar.
Ramaer

[Cauchy, François Philippe]
CAUCHY (François Philippe), geb. te Abbeville (fransch departement Somme) 18
Jan. 1795, overl. te Namen 6 Juni 1842, werd na den dood zijner ouders, sedert
1803 bij een oom Bachelier opgevoed, die te Brussel hoogleeraar in de wiskunde
was. Hij werd leerling aan de polytechnische school te Parijs 1 Nov. 1812, was in
1814 bij de verdediging van die stad werkzaam en kwam in hetzelfde jaar in dienst
bij den waterstaat in de Zuidelijke Nederlanden. Hij werd 25 Dec. 1816 met ingang
van 1 Jan. 1817 benoemd tot ingenieur 1e klasse van den waterstaat, tot welken
dienst ook het toezicht op de mijnen behoorde. Hij, Teichman, de Brock en de Behr
waren de eenige Zuidnederlanders, die tot het fransche korps ‘des ponts et
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chaussées’ behoord hadden en die nu in het korps van den waterstaat werden
opgenomen. Aan Cauchy werd de dienst van den waterstaat en de mijnen in het
arrondissement Namen opgedragen. Hij werd 23 Sept. 1817 op voordracht van den
gouverneur van Namen d'Omalius (dl. VIII, kol. 1237) tege-
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lijk benoemd tot hoogleeraar aan het toen te Namen opgerichte athenaeum om
onderwijs te geven in de mineralogie en de metallurgie. Op 7 Mei 1818 werd hij
belast met den dienst der mijnen in het arrondissement Charleroi, maar hij bleef te
Namen wonen met het oog op zijn professoraat. Sedert heeft hij geen bemoeiing
meer met den waterstaat gehad.
Toen in 1823 het mijnbeheer geheel van den waterstaat gescheiden werd, werd
hij 11 Juli van dat jaar ingenieur van het 3e district Namen. Hij werd 4 Sept. 1831
belast met de waarneming van den dienst van hoofdingenieur der mijnen in de 2e
divisie, ook te Namen, en 29 Mei 1834 tot hoofdingenieur 2e klasse benoemd, terwijl
hij die divisie bleef beheeren. Op 4 Jan. 1839 werd hij benoemd tot hoofdingenieur
1e klasse.
Hij werd 19 Sept. 1827 lid eener staatscommissie tot herziening der mijnwet, in
Dec. 1829 lid eener centrale commissie voor nijverheid, handel en landbouw, 30
Aug. 1831 lid eener commissie tot het ontwerpen eener onderwijswet, in 1832 lid
van den mijnraad, 19 en 27 Febr. 1840 lid eener commissie tot onderzoek der
inheemsche materialen en 8 Nov. 1841 lid van de redactie der Annales des travaux
publics. Hij werd in 1824 bekroond door de brusselsche academie voor een memorie
over de geologische samenstelling der provincie Namen. In 1825 werd hij lid dier
academie. Hij was behalve mijningenieur een uitstekend wiskunstenaar.
Hij schreef: Rapport sur l' état actuel en Belgique de la géologie et des sciences
qui s'y rapportent (Namur 1836); Sur une trappe granatifère du Luxembourg et des
roches de la Belgique (dit art. is niet publiek gemaakt); Principes généraux de chimie
anorganique (Namur 1838); Note sur les gîtes métallifères de l'Ardenne, in de
Annales des mines de France; Carte minière de la Belgique, voltooid door de
mijningenieurs D e v a u x en G o n o t , (Bruxelles 1840 en later).
In de werken der brusselsche academie van 1843 komt een levensbeschrijving
van hem door Q u e t e l e t voor.
Op zijn graf te Namen is door zijn vereerders een monument gesticht.
Ramaer

[Cellarius, Christianus]
CELLARIUS (Christianus), geb. te Isenberge, bij Veurne in West-Vlaanderen, overl.
te Maastricht omstreeks Aug. 1554.
Cellarius is de latijnsche vertaling van zijn eigenlijken naam, dien men niet kent.
Hij heeft te Leuven openbare lessen in het Grieksch gegeven en te St. Winoxbergen,
bij Duinkerken, een latijnsche school opgericht en bestuurd. In deze periode van
zijn leven heeft hij onder den naam van Chr. Cellarius Furnensis verschillende
latijnsche werken in dicht en ondicht uitgegeven, waarvan er slechts drie, naar het
schijnt, tot ons zijn gekomen. Hij schreef o.a. over de openbare bedelarij, destijds
een actueele kwestie in Vlaanderen. Veurne was de eerste stad, die de openbare
bedelarij in 1531 verboden heeft. Blijkens zijn publicaties was Cellarius in 1530
voorstander en het volgend jaar tegenstander van de bedelorden.
In den aanvang van 1551 kwam Mr. Christiaan in gezelschap van J a c o b
B a t h e n , gewezen boekdrukker van de universiteit van Leuven, te Maastricht aan.
Deze ‘constenaers van boecken te drucken’, gelijk zij in de maastrichtsche
raadsnotulen van 13 April 1551 genoemd worden, wenschten hier een drukkerij op
te zetten, waartoe zij dan ook van de betrokken autoriteiten verlof kregen. Jacob
Bathen is de eerste met naam bekende boekdrukker van Maastricht geweest
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en Mr. Christiaan is met hem meegekomen als intellectueel in zijn dienst.
Nadat de stadsregeering vernomen had wie Mr. Christiaan was, nl. ‘een geleerd
man met veel ervaring op het gebied van onderwijs en voorzien van goede
getuigschriften’, heeft zij hem terstond het rectoraat der latijnsche stadsschool
aangeboden. Deze school had men in 1532 moeten opheffen bij ontstentenis van
een geschikten rector. Mr. Christiaan nam het ambt van rector der opnieuw op te
richten school aan, want dat was geen beletsel, om in zijn vrijen tijd
wetenschappelijken arbeid ten behoeve van Bathen's drukkerij te verrichten,
aanvaardde dat ambt omstreeks Juni 1551 en bekleedde het tot aan zijn dood, d.i.
tot omstreeks Aug. 1554. Zijn weduwe verliet kort daarop de stad, om naar haar
geboorteplaats terug te keeren, en de drukker Bathen is ruim een jaar later ook uit
Maastricht vertrokken.
Rector Christiaan wordt in de benoemingsakte tot rector, ingeschreven in het
Register der raadsnotulen op 28 Sept. 1551, Mr. Christianus Furnius naar zijn
geboorteplaats bij Veurne genoemd, en hijzelf noemt zich aldus als de auteur van
Carmina scholastica, gedrukt in 1533 te Maastricht bij J. Bathen, welke bundel
gedichten naar het schijnt, echter niet tot ons is gekomen.
Werken van C h r . C e l l a r i u s , waarvan nog exemplaren bewaard zijn gebleven:
Oratio Pro Pauperibus, ut eis liceat mendicare (Antv., H. Petri Middelburgensis
1530); Oratio, Contra Mendicitatem pro nova pauperum sudventione (Ibid. 1531);
Pronosticatio Ridicula Sed Semper Verissima in Moriopago calculata. Item Carmen
rhitmicum ad Bacchum (Antv., J. Grapheus 1533).
Zie: V a l e r i u s A n d r e a s , Bibl. Belg. (Lovanii 1623); Bibl. Belg. (Gand et la
Haye 1880-90); B r u n e t , Manuel du libraire (Paris 1860) I, 1724; Publ. Limb. (1930).
Blonden

[Ceva, Alexander Pierre Philip Cornelis Robert de]
CEVA (Alexander Pierre Philip Cornelis Robert d e ), geb. 25 Maart 1791 te Sèvres,
overl. 17 Mei 1876 te Houthem bij Maastricht, waar hij woonde, was ridder in de
Militaire Willemsorde, generaal-majoor, adjudant van Z.M. den Koning der
Nederlanden i.b.d., huwde 26 Febr. 1824 te Maastricht E m i l i e A l b e r t i n e
J o s e f a P o s w i c k van het kasteel Ryckholt. Hun zoon A l e x a n d e r J a n
A r t h u r R o g e r , geb. 1827 te Maastricht, overl. 1902 te Parijs, begraven te
Heerlen, was inspecteur der directe belastingen, huwde 1856 op het kasteel te Linne
Eugenie Hub. Janssens, geb. 1826.
van Beurden

[Chanoine, Bernardus]
CHANOINE (Bernardus), geb. te Roermond 13 Dec. 1643, overl. aldaar 28 April
1707. Hij stamde uit een familie, afkomstig uit La Sala (Savoye). Zijn ouders waren
P e t r u s C h a n o i n e (overl. te Roermond 5 Nov. 1673) en S o p h i a R o y e n .
Hun grafsteen ligt nog in de Groote Kerk of St. Christoffel-kathedraal te Roermond,
waar ook hun dochters Maria Anna (overl. 25 April 1650) en Catharina Margaretha
(overl. 10 Sept. 1666) in hetzelfde graf liggen begraven. Bernardus C. was
wijnhandelaar van beroep; hij was 20 Dec. 1669 een dergenen, die tot den magistraat
van Roermond het verzoek richtten, om het accijns op de wijnen in twee termijnen
te mogen voldoen. Den 24. Oct. 1681 werd hij tot kerkmeester aangesteld in plaats
van Leonardus Baenen en 13 Sept. 1685 volgde zijn benoeming tot raadsverwant,
welk ambt hij bekleedde tot zijn dood; 3 Jan. 1686 was hij een der personen, die
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8 April 1688 wordt hij ook vermeld als
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peyburgemeester; 11 Mei 1691 werd hij provisor van het Collegium Hieronymus te
Keulen. 28 April 1707 was hij overleden, want toen werd Christiaan Cox in zijn plaats
tot raadsverwant gekozen. Hij is tweemaal gehuwd geweest: eerst (volgens huw.
contr. van 4 Jan. 1666) met A l d e g o n d i s v a n L i n ; dan in 1682 met
C a t h a r i n a S p e e (ged. te Roermond 3 Febr. 1656, overl. te Thorn 23 Nov.
1746, dochter van Leonardus Spee en Catharina Bisschops); zij stichtte als weduwe
16 Febr. 1739 en 1 Juni 1742 een wekelijksche H. Mis in de kerk der Paters
Jezuïeten te Roermond. Uit het eerste huwelijk zes kinderen, o.a. C a s s i a n u s
(ged. 6 Aug. 1666, overl. 13 Febr. 1706), die 20 Sept. 1687 met Maria van Hingen
huwde; T h e o d o r u s (ged. 7 Juni 1668, overl. in 1707), medicinae doctor. Uit het
tweede vijf kinderen, o.a. C a t h a r i n a S o p h i a (ged. 11 Jan. 1683, overl. 19 Jan.
1743 te Thorn), huwde 24 Sept. 1726 Joannes Jacobus Parren (vgl. artikel) en
P e t r u s N o r b e r t u s , (ged. 16 Nov. 1691, overl. 27 Juli 1721), J.U. Lic., begraven
in de St. Christoffel-kerk in het graf der familie van Lin.
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie Chanoine (m.s.); Doopregisters van Roermond
1633-46, 1666-1707, 1731-1737; Overlijdensregisters van Roermond en Thorn;
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 IX, 1e en 2e afl. (1903), 169-170, 196, 209, 210,
215, 222, 227, 231; vervolg hierop in hetz. jaarb. X. 4e afl. (1904), 267, 271, 278,
280, 281; d e z ., De familie Spee te Roermond in hetz. jaarb. XXL, 1e afl. (1915),
75, 79, 81-83.
Verzijl

[Chanoine, Joannes Bernardus]
CHANOINE (Joannes Bernardus), geb. te Roermond 8 Aug. 1733, overl. aldaar 25
April 1789, zoon van T h e o d o r u s (een zoon van Cassianus, zie vorig artikel) en
A n n a M a r i a T h e r e s i a P o n t s . Hij was J.U.Lic., advocaat aan het Souvereine
Hof van Gelder te Roermond, substituut-scholtis van Maesniel 1762, secretaris van
Roermond 1763-88, schepen sedert 24 Febr. 1780 tot aan zijn dood. Hij was 23
Nov. 1756 te Keulen gehuwd met C a t h a r i n a F r e d e r i k a T h e r e s i a d e
M a e s , die hem zeven kinderen schonk: o.a. P e t r u s L e o p o l d u s (geb. te
Roermond 1 Dec. 1759), werd 20 Sept. 1783 te Keulen subdiaken gewijd; hij was
beneficiant in de kathedraal te Roermond en werd 30 Juni 1798, daar hij weigerde
den eed aan de fransche republiek at te leggen, tot deportatie veroordeeld, maar
wist te ontvluchten; P e t r o n e l l a H e n d r i n a (geb. te Roermond 1 Nov. 1762),
huwde te Venlo 6 Sept. 1797 Pierre Jean Jacques Aubert, geboortig uit Belesme
(dep. de l'Orne), luitenant van de compagnie artillerie van de 89ste halve brigade.
Zie: Maasgouw (1924), 30; J a n V e r z i j l , Genealogie Chanoine (m.s.);
Doopregister van Roermond 1758-75; A.F. v a n B e u r d e n , Lijst der burgemeesters
en schepenen van Roermond onder oostenrijksch bestuur (1715-94) in Limburg's
Jaarboek XX, 2e afl. (1914), 126; d e z ., De Handelingen van den Magistraat der
Stad Roermond van 1696-1796 (vervolg) in hetz. jaarb. XIII, 1-2e afl. (1907), 37,
42-43. Over zijn zoon: Pastor J a n s s e n , Imgembroich, Weihen niederländischer
Kleriker in Köln im 17. u. 18. Jahrhundert in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le
Limbourg LXII (1926), 426; J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom Roermond
(voortgezet door W. G o o s s e n s ) IV, eerste stuk, 94, 107. Over zijn dochter:
Burgerlijke stand te Venlo.
Verzijl
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[Claessen, Cornelis]
CLAESSEN (Cornelis), in 1574 vice-admiraal van Zeeland, gedeputeerde in de
admiraliteit op de Maas 1608, in 1602 équipage-meester. Hij overl. 15 Dec. 1611,
oud 68 jaren en werd te Vlissingen begraven.
Zie: Grafschriften St. Jacobskerk Vlissingen in Arch. Zeeuwsch Gen. 1913.
van Beurden

[Claessen, mgr. Joannes of Nicolaï]
CLAESSEN (mgr. Joannes) of N i c o l a ï , wijbisschop van Munster, geb. te Venray
(Lb.) in 1570, overl. te Munster 1 April 1650, zoon van J o a n n e s en van
C a t h a r i n a V e r h o l t . Hij blonk niet alleen uit in deugden, maar ook in
wetenschappen en was doctor in de theologie. Nadat hij eerst pastoor van de St.
Severinuskerk te Keulen was geweest, werd hij den 20 Juli 1623 tot wijbisschop
van Munster benoemd, onder den titel van Episcopus Acconensis of bisschop van
Accon i.p.i. In 1625 teekende hij voorts als deken van de St. Ludgeruskerk te
Munster, als aartsdiaken van Wolbeck, Ahaus, Sassenberg en Bevergen. Als
wijbisschop komt hij in 1641 in het doopregister van Venray als peter voor bij kinderen
van Hendrik en Jan Claessen. Wegens gevorderden leeftijd en lichaamsgebreken
legde hij in 1649 zijn waardigheden en bedieningen neder. Hij ontving een jaarlijksch
pensioen, maar overleed reeds het volgend jaar. Zijn stoffelijk overschot werd op
het koor der St. Ludgeruskerk begraven. Zijn zegel vertoont zijn familiewapen: in
zilver twee zwarte kepers, vergezeld van drie zwarte ruiten (2) met devies: Constanter
et patienter. In dat zegel bevinden zich de letters: I.N.E.A. Dat is: Joannes Nicolaï,
Episcopus Acconensis.
Zie: J o a n n e s K n i p p e n b e r g h , Historia ecclesiastica ducatus Gelriae, 260;
A. T i b u s , Geschichtliche Nachrichten über die Weibisschöfe von Münster, 167-179,
waar op blz. 275 zijn zegel staat afgebeeld; M.J. J a n s s e n , Grafzerken te Venray
in Maasgouw (1882), 641-642; A.F. v a n B e u r d e n , De Familie Claessen in zijn
werk Vogels' Studiebeurzen (Roermond 1897), 92-94; J a n V e r z i j l , Mgr. Joannes
Claessen, wijbisschop van Munster in Nieuwe Venlosche Courant dd. 16 Jan. 1932.
Verzijl

[Claessen, Joris]
CLAESSEN (Joris), geb. in Hillegom, einde Dec. 1571 in Groningen gevonnist.
Toen de Watergeuzen einde Maart 1571 bij Huisduinen een landgang deden,
nam hij dienst op het schip van kapitein Lancelot van Brederode. Men zeilde naar
Dover, waar Joris Claessen ziek werd; hij ging later op het schip van kapitein Pieter
van Leeuwarden weer in zee. Voor de tweede maal werd hij ziek aan land gezet;
hij diende verder nog op de schepen van kapitein van Veldhuyzen en Pieter van
Holten, waarmee hij aan verschillende plundertochten deel nam. Bij een landgang
in Groningerland werd hij door den redger Sicko Panser gevangen genomen en op
13 Dec. 1571 in Groningen verhoord.
Zie over hem: Rijksarch. van België te Brussel, Secr. d'Etat Allemande, dl. 193,
p. 189.
Vogels

[Claesz, Cornelis]
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CLAESZ (Cornelis), ook wel genaamd C o r n e l i s C l a e s z v a n Z u y d k e r k e ,
geb. te Zierikzee omstr. 1525, overl. aldaar Mrt. 1595. Hij was een zoon van C l a e s
A d r i a e n s z , die - afkomstig uit Zuidkerke, een thans verdronken schouwensch
dorp - in 1514 poorter was geworden van Zierikzee. Reeds in 1549 komt hij voor
als landmeter van het eiland Schouwen. Omstreeks hetzelfde jaar huwde hij met
J a c o m i n a J a n W y t i c h s d r . Al spoedig werd hij opgenomen in de regeering
van zijn woonplaats: tot 1595 was hij raad, in 1574, 1576 en
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1577 schepen, in 1566, 1571, 1575 en 1578 burgemeester, van 1581-84 en van
1587-90 thesaurier, in 1572, 1579, 1585 en 1587 weesmeester enz.
Van de hand van Cornelis Claesz bestaat een belangrijk verhaal van hetgeen er
te Zierikzee en in Schouwen merkwaardigs te vermelden viel tusschen de jaren
1554 en 1578. Hiervan bevindt zich een 18e-eeuwsch afschrift in het
Gemeente-Archief te Zierikzee. Er blijkt o.a. uit, dat Cornelis Claesz met vijf andere
poorters van Zierikzee in Mrt. 1554 te Amsterdam was en daar wegens den strengen
winter op 14 Mrt. over het IJ liep en met een slede over de Zuiderzee naar Harderwijk
reed. Over den inval der spaansche troepen en het beleg van Zierikzee van 1575-76
onder Mondragon geeft hij uitvoerige mededeelingen. Het verhaal van het beleg
van Zierikzee is naar een tweede afschrift (dat indertijd berustte in het Rijks-Archief
te Middelburg) uitgegeven door Dr. J. P o t in de Bijdragen en Mededeelingen van
het Hist. Genootschap, dl. L, 107 e.v. Bij het begin van het beleg was Cornelis
Claesz lid van de vroedschap van Zierikzee. Aangezien hij meer op de hand van
de Spanjaarden was, was hij zeer weinig ijverig om maatregelen te nemen voor de
verdediging van de stad. Tijdens een bezoek bij den gouverneur jhr. Arent van Dorp,
waarbij Cornelis de woordvoerder was der magistraatspersonen, maakte een der
aanwezige kapiteins zich driftig tegen hem en verwondde hem zwaar aan den arm,
zoodat hij vijf maanden lang het bed moest houden. Na de inneming der stad door
de Spanjaarden (Juni 1576), werd Cornelis locoburgemeester in de plaats van
Thomas Leenaertsz Rinck. Na het sluiten der Pacificatie van Gent werd Zierikzee
op 3 Nov. 1576 door de Spanjaarden ontruimd. Evenals eenige collega's en
geestverwanten, die zelfs naar Middelburg zijn gevoerd op beschuldiging van
spaanschgezind te zijn, werd Cornelis Claesz na 1576 wederom in de regeering
van zijn woonplaats opgenomen.
Het verhaal van Cornelis Claesz is daarom merkwaardig, omdat het ons toont de
gezindheid van een niet-calvinistisch magistraatspersoon uit die dagen. Hij heeft
een afkeer van de Gereformeerden en van de Geuzen, maar hij wacht zich er wel
voor om voor zijn spaanschgezindheid uit te komen, zoolang de Prins meester is.
Uit het huwelijk van Cornelis Claesz werden een tweetal dochters geboren: M a r i a
v a n Z u y d k e r k e , huwt in 1580 te Zierikzee met L i e v e n S e b a s t i a e n s z
R u y t e (omstr. 1553-1601), raad en schepen van Zierikzee; S u s a n n a v a n
Z u y d k e r k e , huwt in 1584 te Zierikzee met C l a a s P i e t e r s z H a i j m a n
(1560-1601), raad en schepen van Zierikzee.
Zie: Bijdragen en Mededeelingen van het Hist. Gen. L (1929), 107 e.v.; P.L. V o s ,
De Vroedschap van Zierikzee (1931), 111-112.
Wijnman

[Clercq, Mr. Cornelis van der Lek de]
CLERCQ (Mr. Cornelis v a n d e r L e k d e ), geb. te Stavenisse 18 Apr. 1811,
overl. te Noordgouwe 25 Oct. 1886, was de zoon van J o h a n n e s d e C l e r c q
en C o r n e l i a H o c k e .
Hij werd 13 Mei 1829 als student te Leiden ingeschreven en promoveerde aldaar
7 Mrt. 1835 in de rechten op een dissertatie De posterioris testamenti variis effectibus.
Hij werd advocaat te Zierikzee en reeds 20 Mrt. 1836 tot notaris aldaar benoemd.
Toen de eerste benoeming der leden van de Eerste Kamer na de totstandkoming
der grondwet van 1848 door den Koning zou geschieden uit voordrachten van twee
personen, in elk kies-
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district voor de Tweede Kamer te kiezen, werd de Clercq 30 Nov. 1848 in het district
Zierikzee tot candidaat gekozen en werd hij 11 Jan. 1849 door den Koning als
zoodanig benoemd. Toen in Sept. 1850 de keuze der leden van deze Kamer aan
de Provinciale Staten gekomen was, werd hij evenals later herkozen totdat hij bij
zijn periodieke aftreding tegen Sept. 1871 wegens zijn conservatieve beginselen
11 Juli te voren door een liberaal vervangen werd.
Hij was een onafhankelijk man, zooals o.a. daaruit bleek, dat hij in afwijking van
alle andere conservatieven sprak en stemde tegen de wet, toezicht op de
kerkgenootschappen bevelende, die 8 Sept. 1853 met 22 tegen 16 stemmen
aangenomen werd. Hij stemde 15 Aug. 1860 en 30 Apr. 1863 tegen de
afkoopbaarstelling der tienden, die resp. met 27 tegen 11 en met 23 tegen 13
stemmen verworpen werden, en 15 Sept. 1870 tegen de afschaffing der doodstraf,
die met 20 tegen 18 stemmen werd aangenomen.
Op 21 Mrt. 1875 werd hij met ingang van 15 Apr. op zijn verzoek eervol ontslagen
als notaris en werd een zijner zonen in zijn plaats benoemd.
Hij huwde 3 Juni 1835 jkvr. L e v i n a A n n a C a t h a r i n a S c h u u r b e q u e
B o e y e , geb. 9 Sept. 1808, overl. 3 Juni 1875, bij wie hij 2 zonen en 4 dochters
had.
Ramaer

[Clercx, Mr. Johannes Mattheus Ludovicus Hubertus]
CLERCX (Mr. Johannes Mattheus Ludovicus Hubertus), geb. te Kessel (Limburg)
26 Juli 1830, overl. te Blerik, gemeente Maasbree, 3 Apr. 1894, was de zoon van
J o a n n e s R o m u a l d u s C l e r c x , notaris te Kessel, later te Blerik, en A n n a
Catharina Lucia Soivon.
Hij studeerde in het buitenland, maar werd, om een nederlandsch diploma te
verkrijgen, 13 Dec. 1856 te Utrecht als student ingeschreven en promoveerde aldaar
in de rechten 27 Febr. 1857 op een dissertatie De defectione sive contumacia in
causis civilibus of Over het verleenen van verstek.
Hij vestigde zich te Blerik als advocaat en bleef dit tot zijn overlijden. Op 24 Apr.
1863 werd hij benoemd tot burgemeester van Maasbree. Op 18 Mrt. 1867 werd hij
onder eervol ontslag als burgemeester benoemd tot notaris te Blerik. Reeds sedert
omstreeks 1862 was hij redacteur van de Venlosche Courant, die elke week, vooral
sedert 1865, toen Haffmans (dl. IV, kol. 701) het Venloosch Weekblad in clericalen
zin redigeerde, een scherpe polemiek met dat blad voerde in liberalen geest.
Hij werd in 1869 tot lid van den raad en 18 Juli 1871 tot wethouder van Maasbree
gekozen.
Hij bleef liberaal tot omstreeks 1875. Naar aanleiding van zijn politieke omkeering
schreef het Venloosch Weekblad: ‘De tijden veranderen en de heer Clercx met hen.’
Op 19 Juni 1876 werd Clercx in het kiesdistrict Venlo tot lid der Provinciale Staten
van Limburg en 7 Febr. 1882 in het district Boksmeer tot lid der Tweede Kamer
gekozen.
Hij werd, zooals met nieuwe leden gebruikelijk is, vrij spoedig tot lid der commissie
voor de verzoekschriften benoemd. Als zoodanig moest hij 16 Febr. 1883 verslag
uitbrengen over een adres aan de Kamer, houdende het verzoek om invoering van
den leerplicht. Zijn vier ambtgenooten in die commissie hadden, zonder zijn verslag
te lezen, daaraan hun goedkeuring gehecht, in de Kamer luisterde niemand naar
zulke verslagen en zoo kwam het goedgekeurde verslag in de Handelingen, luidende:
‘Daar dit verzoek niet te rijmen is met de bepalingen der wet, als onder meer art. 2
van het burgerlijk wetboek,
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de vrijheid waarborgende voor allen die zich op het grondgebied van den Staat
bevinden, alsmede dat slavernij en alle andere persoonlijke dienstbaarheden van
welken aard ook, niet in het rijk geduld worden, is de Commissie van oordeel ten
deze over te gaan tot de orde van den dag.’
Toen men dit in de Handelingen gedrukt te lezen kreeg heerschte bij vele leden
groote ontstemming over Clercx' handelwijze, maar er was niets meer aan te doen.
Een enkele maal kwam zijn liberale hart nog weder boven, zooals op 15 Febr.
1883, toen hij stemde voor de onwettig-verklaring van de overeenkomst, door minister
de Brauw (dl. I, kol. 50) met de Billitonmaatschappij gesloten, welk besluit met 57
tegen 20 stemmen genomen werd.
Hij verkreeg op zijn verzoek 5 Oct. 1884 met ingang van 10 Nov. d.a.v. eervol
ontslag als notaris. Op 5 Juli 1892 werd hij tot burgemeester der gemeente Maasbree
benoemd.
Bij zijn overlijden vond men slechts een schamel kapitaal, hetgeen verwondering
wekte, daar hij bijna 20 jaren een goed notariaat gehad had en zijn echtgenoote
tamelijk bemiddeld geweest was.
Hij huwde 10 Sept. 1857 E l i s a C a r o l a T h e o d o r a J o a n n a d e R i j k ,
geb. 8 Nov. 1832, overl. 6 Nov. 1890. Het huwelijk was kinderloos.
Ramaer

[Cleuting, Nicolaas Jodoce]
CLEUTING (Nicolaas Jodoce), notaris te Leeuwarden en van 1555-83
geheimschrijver der bevelhebbers van de schutterij dier stad. Winsemius meldt, dat
men zich om zijn uitnemende bekwaamheden in de hachelijkste tijden der Hervorming
veel van hem bediende. Hij liet in handschrift na: Eerste Prothocol, in denwelcken
allen Instrumenten, Acten ende anders zullen worden ofte zijn geschreven,
aangeteyckent ende geregistreert, die by my Nicolaas Jodoce Cleuting, als openbaar
o

en by den Houe van Vriesland op ten 14den Augusti, A 1554 enz. geschreven zijn.
In dit protocol zijn belangrijke protesten en akten betreffende de geschiedenis van
Friesland bewaard. Het loopt tot 1571 en is voor het Groot Placaat en Charterboek
van Friesland gebruikt door G.T. baron 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 s b e r g , die het daarvoor in leen ontving van den leeuwarder
rechtsgeleerde Petrus Wierdsma.
Zie: Voorrede van bovengenoemd Placaatboek, 81; W i n s e m i u s , Hist. Frisic.
lib. I, 83.
Wumkes

[Cley, Nicolaas]
CLEY (Nicolaas), geb. te Delft 1698, gest. te Enkhuizen 1733. Hij was lid der Soc.
van Jezus en werd in 1731 naar Enkhuizen gezonden. Tijdens zijn kort pastoraat
aldaar had hij te lijden onder de hevige ‘buyen’ van de actie der Jansenisten en der
predikanten tegen de toelating van een Vicaris apostolicus.
Kleyntjens

[Clusius, Carolus]
CLUSIUS (Carolus), C h a r l e s d e l'E s c l u s e of d e l'E c l u s e , meest bekend
onder zijn verlatijnschten naam, is de voornaamste grondlegger geweest van de
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beschrijvende plantkunde in de 16de eeuw. Hij werd den 19den Februari 1526 te
Atrecht geboren, uit een familie die fransche adeldomsrechten bezat; zijn ouders
waren M i c h e l d e l'E s c l u s e en G u i l l e m e t t e Q u i n c a u l t . Hij overleed te
Leiden 4 Apr. 1609.
Na zijn eerste opleiding aan de kapittelschool van de abdij van St. Vaast in zijn
geboortestad te hebben genoten, werd hij op 17-jarigen leeftijd voor zijn humaniora
naar Gent gezonden, waar
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hij aan de latijnsche school van Paul Houckaert voor het universitair onderwijs werd
voorbereid. In 1546 ging hij naar de hoogeschool van Leuven om in de
rechtswetenschappen te studeeren en nam zijn intrek in het Collegium trilingue
aldaar. Nadat hij in 1548 het licentiaat in de rechten had verworven, vertrok hij naar
het buitenland. Eerst werd de universiteit van Marburg bezocht, waar hij in nauwe
relatie trad met Andreas Hyperius, door wien hij voor de beginselen der reformatie
werd gewonnen. Het jaar daarop was hij te Wittenberg om Phil. Melanchthon te
hooren. Op diens raad veranderde Clusius van studie en wendde zich naar de
medicijnen. In 1550 verliet hij Wittenberg en reisde door Duitschland en Zwitserland;
in Genève hield hij zich langeren tijd op en is waarschijnlijk toen Calvinist geworden.
In den herfst van 1551 was hij in Zuid-Frankrijk en werd den 13den October aan de
universiteit te Montpellier geïmmatriculeerd. Hier bleef hij tot einde Januari 1554,
gedurende welke jaren hij ten huize van Guillaume Rondelet inwoonde. Daarna
keerde hij naar de Zuidelijke Nederlanden terug, waar hij wegens den oorlog tusschen
Hendrik II van Frankrijk en Karel V gedwongen werd de eerstvolgende vijf jaren te
verblijven.
In 1560 ging hij naar Parijs om zijn medische studie voort te zetten. Het volgende
jaar maakte hij zijn eerste reis naar Engeland en werd vervolgens mentor van
Thomas Rehdiger uit Breslau. Levendig nam hij in deze jaren deel aan de
conspiraties der Hugenoten, maar werd in 1562 gedwongen met zijn pupil uit Parijs
te vluchten en naar de Z. Nederlanden terug te keeren.
Dan ondernam hij in 1564 met Jacobus Fugger uit Augsburg een reis van zestien
maanden naar Spanje en Portugal, na welker beëindiging hij de eerstvolgende
negen jaren in de Z. Nederlanden verblijf hield. Gedurende dien tijd woonde hij eerst
te Brugge en nam in het begin ijverig deel aan de calvinistische beweging daar te
lande, terwijl hij ook tot het Eedverbond was toegetreden. Van 1567-73 woonde hij
voortdurend bij zijn vriend Jean de Brancion te Mechelen, met een enkele korte
onderbreking door zijn tweede engelsche reis in 1571. Verder hield hij zich toen
bezig met het schrijven van zijn spaansche flora en bewerkte enkele nieuwe
vertalingen.
Nadat zijn vader gestorven was, vertrok Clusius in den herfst van 1573 naar
Weenen, waarheen keizer Maximiliaan II hem geroepen had om een
geneeskruidentuin in te richten. Hij nam daar ter stede zijn intrek ten huize van Dr.
Joh. Aicholtz, professor in de medicijnen, die destijds in de Wollzeile woonde.
Zijn verblijf in Oostenrijk en Hongarije duurde tot 1588, evenwel met talrijke
buitenlandsche onderbrekingen. Na den dood van Maximiliaan II (in 1576)
handhaafde diens opvolger - Rudolf II - hem niet in zijn hofambt, wegens zijn
anti-katholieke gevoelens. In 1579 was hij op doorreis eerst bij Wilhelm IV, landgraaf
van Hessen, te Kassel en knoopte aan dit bezoek een derde reis naar Engeland
vast. Teruggekeerd te Weenen maakte hij in 1580 een vierde reis naar Engeland,
bij welke gelegenheid hij te Londen den wereldomzeiler Francis Drake ontmoette.
Van October 1581 tot Augustus 1588 bleef hij voortdurend in Oostenrijk en Hongarije
en genoot veel vriendschap van den hongaarschen magnaat Balthasar de Batthyány.
In dien tijd verscheen zijn boek over de flora van die Ianden (1583), benevens enkele
nieuwe vertalingen.
In September 1588 verhuisde Clusius naar
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Frankfort a.M., waar hij tot 1593 bleef wonen en de uitgave van zijn gezamenlijke
werken voorbereidde. Nadat de curatoren van de leidsche universiteit hem tot
honorair professor in de botanie hadden benoemd, kwam hij den 19den October
1593 in zijn 68ste levensjaar voor het eerst binnen de stad Leiden. Alle 16 jaren,
welke hij daar nog geleefd heeft, woonde hij ten huize van de weduwe van wijlen
Nic. Stockius, op de Pieterskerkgracht.
In de eerste plaats leverde Clusius in dien tijd het plan voor den aanleg van den
Hortus Academicus en zorgde door het verstrekken der benoodigde zaden ook voor
zijn beplanting. Verder voleindigde hij hier de uitgave van zijn Opera omnia, waarvan
in 1601 het eerste deel en in 1605 het tweede deel het licht zag.
Den 4den April 1609 overleed Carolus Clusius op ruim 83-jarigen leeftijd en werd
den 7den in de toenmalige fransche kerk bijgezet. Na de begrafenis hield zijn collega
Ever. Vorstius in de aula der universiteit een lijkrede. In 1819 is Clusius' grafsteen
naar de Pieterskerk te Leiden overgebracht, waar deze zich thans nog bevindt.
De verdiensten van Clusius liggen behalve op het gebied van de wetenschap,
ook op dat van de praktijk. Voor de botanische wetenschap zijn het vooral zijn eigen
oorspronkelijke geschriften en daarnaast de uitstekende vertalingen, die hij van de
werken van anderen gemaakt heeft.
Op het gebied der geneeskunst is hij nooit praktisch werkzaam geweest en het
terrein der pharmacologie heeft hij uitsluitend betreden met zijn vertalingen.
Clusius' waardeering van de planten was een meer ideëele, in welke neiging hij
zijn tijdgenooten ver vooruit was. Zijn grootste lust ging uit naar het floristisch
onderzoek en zijn bereisdheid door gansch Europa deed hem zóóvele nieuwe
planten kennen, als aan niemand vóór hem mogelijker was geweest. Zijn Hist. Stirp.
Hispan. (1576) bracht de eerste botanische exploratie van het Iberisch schiereiland
en tot in de 18de eeuw bleef dit werk de fundamenteele bron voor de flora van
Spanje en Portugal. Evenzoo was zijn Hist. Stirp. Pannon. (1583) een meesterwerk,
vooral ten aanzien van de hooggebergteflora van Oostenrijk en Hongarije. Deze
beide plantenbeschrijvingen staan zoowel in systematisch opzicht, als wegens haar
descriptieve waarde zéér hoog aangeschreven en vormen te zamen zijn
voornaamsten botanischen arbeid, die met het volste recht als pionierswerk moet
worden beschouwd. Clusius beschikte over een ongeëvenaard schoone latijnsche
dictie, terwijl zijn botanische terminologie opvallend gunstig afstak tegen de gewoonte
van dien tijd. Ook besteedde hij een buitengewone zorg aan de illustratie zijner
werken.
Als wetenschappelijk pionier heeft hij zijn grootsten triomf gehad met de uitgave
van zijn werk over de paddenstoelen, dat in 1601 als een supplement van zijn Rar.
plant. hist. verscheen. Door zijn Fungorum historia moet hij ongetwijfeld als de
eigenlijke grondlegger der mycologie worden aangezien.
Hij heeft zich echter niet bepaald tot enkel europeesche planten, want in zijn
Exoticorum libri decem (1605) worden ook een massa gewassen en plantaardige
producten uit Oost- en West-Indië beschreven. Ten slotte leverde hij nog uitstekend
cartographisch werk door zijn kaart van Gallia Narbonensis in den atlas van Abr.
Ortelius en door zijn beroemde kaart van Hispania, die afzonderlijk verscheen.
De vertalingen, die hij van verschillende boeken
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maakte, betroffen velerlei gebied. Het eerste, dat hij in deze richting deed, was
tijdens zijn verblijf te Montpellier, waar hij de latijnsche redactie op zich nam van
het groote visschenboek van Rondelet. In 1557 gaf hij een fransche editie van
Dodoens' Cruyde Boeck met een eigen toevoegsel, getiteld: Petit Recueil auquel
est contenue la description d'aucune gomme et liqueurs, etc. Zijn Antidotarium, dat
in 1561 verscheen, was een lat. vertaling van het italiaansche werk: El Ricettario di
Firenze (1550).
Het meest bekend zijn echter Clusius' verkorte latijnsche vertalingen van een
aantal boeken over artsenijplanten uit Oost- en West-Indië. In de eerste plaats een
werk van Garcia da Orta, dat uit het portugeesch vertaald werd; verder nog werken
van twee spaansche schrijvers, nl. Christ. Acosta en Nic. Monardes.
Dan leverde Clusius tijdens zijn verblijf te Parijs in 1561 nog een fransche vertaling
van het leven van Scipio en Hannibal uit het Latijn. Voorts vertaalde hij nog in het
Latijn twee fransche werken van Pierre Belon; ook nog het engelsche
scheepsjournaal van Thomas Harriot over diens tocht naar Virginia en ten slotte het
nederlandsche werk van Gerrit de Veer over de poolreizen door de Hollanders in
1594-96.
Zijn verdiensten voor de practijk hebben zoowel op tuinbouwkundig als op
landbouwkundig gebied vruchten gedragen. Voor den tuinbouw hebben die
voornamelijk bestaan in de talrijke sierplanten, welke hij van elders zelf invoerde of
van anderen toegestuurd kreeg en die hij vervolgens zooveel mogelijk hielp
verspreiden. Vandaar de eeretitel die hem werd toegekend, van: ‘le père de tous
les beaux jardins de ce pays’. Vooral voor de bloembollen is Clusius een voorname
16e eeuwsche bevorderaar geweest.
In niet mindere mate heeft hij zich verdienstelijk gemaakt als propagandist voor
de cultuur van den aardappel. Doelbewust heeft hij geijverd voor de verspreiding
en de aanplanting der aardappelplant in vele landen van Europa.
De 400ste geboortedag van Car. Clusius is in 1926 te Leiden feestelijk herdacht
met het uitspreken van een gedachtenisrede in de aula der academie en door een
speciale tentoonstelling van Clusiana in het Gemeente-museum aldaar.
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret is in de
universiteitsbibliotheek te Leiden; gegraveerde portretten door J. de Gheyn, J. de
Bry, M. Rota, R. de Baudous, A. Tardieu, Ph. Galle, N. de Larmessin, en door
onbekende kunstenaars in Alma Academia Leidensis, 149 en Icones Profess.
Lugdun. (1613).
Zie: F.W.T. H u n g e r , Charles de l'Ecluse (Carolus Clusius) Nederlandsch
kruidkundige 1526-1609 ('s Gravenhage, Nijhoff 1927).
Hunger

[Cluto, Johannes Anthonius]
CLUTO (Johannes Anthonius), geb. te Emden, werd 30 Sept. 1620 te Leiden en
24 Aug. 1623 te Franeker als student ingeschreven. Hij promoveerde 11 Mei 1633
onder prof. Maccovius in de theologie. Of hij die 10 jaar altoos te Franeker heeft
gesleten, valt niet te beslissen. In 1633 keerde hij, na een korte afwezigheid, naar
Franeker terug, zooals hij aan een zoon van Joh. Saeckma schreef, ‘pour m'exercer
publiquement en vostre Academie a fin de me faire cognoistre’. De vergunning om
als privaat-docent op te treden werd hem door den Senaat niet geweigerd. De Idea
sacra Theologiae, exemplar sanorum sermonum in fide et charitate continens (Fran.
1636, ed. 2a 1656), zijnde 40 stellingen, die hij door zijn leerlingen had doen
verdedigen, herinneren aan
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zijn werkzaamheid te midden van de academiejeugd.
Cluto stond zoowel bij de professoren als bij de studenten hoog aangeschreven,
want prof. Men. Winsemius betoogde 11 Juli 1636 in een brief aan Saeckma, hoe
noodzakelijk het was om een lector of vicarius Maccovii te benoemen, en wees
daarbij op de disputatiën, die reeds drie jaren lang door Cluto met vrucht waren
geleid. Gelijktijdig verlangden ook de studenten zijn bevordering tot theol. professor,
met dit gunstig gevolg, dat de Staten hem nog vóór het einde des jaars tot
extraordinarius benoemden, op een tractement van ƒ 400. Omstreeks denzelfden
tijd schijnt Cluto een meer aannemelijke betrekking in zijn vaderstad Emden te
hebben gekregen. In 1638 schreef hij aldaar tegen den lutherschen superintendent
Michaël Walther een werkje over de Avondmaalsleer, getiteld De verbis S. Coenae
improprie intelligendis etc. Later werd hij te Emden lid van den Raad.
Zie: V r i e m o e t , Athen. Frisiae, 329-330; P a q u o t , Mém. Litt., Tom. II, p.
120-121; W.B.S. B o e l e s , Frieslands Hoogeschool (Leeuw. 1878) I, 335.
Wumkes

[Cock, Hendrik]
COCK (Hendrik), geb. te Gorcum, in het Spaansch E n r i q u e C o c k , was arquero
fla menco (nederl. boogschutter) uit de omgeving van koning Filips II. Hij wordt ook
Cock, el holandés, genoemd. Meermalen vergezelde hij den spaanschen Koning
op zijn reizen, en zoodoende heeft hij reisbeschrijvingen gegeven. Zoo bestaat van
hem Relacion del viaje hecho (gemaakt) por Felipe II en 1585 a Zaragoza, Barcelona
y Valencia, uitgeg. door A. M o r e l -F a t i o en A. R o d r i g u e z V i l l a (Madrid
1876). Een tweede reisbeschrijving, weer naar Saragossa en wel in 1592, is ook
door dezelfde uitgevers bewerkt. Verder gaf hij een uitvoerige beschrijving van
Madrid in latijnsche hexameters, getiteld Mantua Carpetana. De dichter vertelt hier
veel over kerken, kloosters enz., maar verzwijgt ook niet, dat in Madrid veel leelijks
en onbehoorlijks gebeurde, vooral in het Prado, waar de meisjes heengingen, maar
er niet als meisjes uitkwamen, zelfs werden echtgenooten aldaar wel tot hoorndragers
gemaakt, werden hun ‘duo cornua fronti’ gegeven. Ook dit werk is door Morel-Fatio
en Villa uitgegeven (Madrid 1883). De geschiedschrijver D. A n t o n i o
B a l l e s t e r o s y B e r e t t a wijdt een paar bladzijden aan dezen Cock of liever
aan zijn laatstgenoemd werk (in tomo IV, 2e parte van zijn Historia de España);
A n t . P o r r a s in zijn biografie Quevedo (Madrid 1930), blz. 23 schrijft: El holandes
Cock, ballestero del rey por les años 1584 a 1592 lo anota diciendo que en España
se adoban (zich opsieren) mucho las mujeres (vrouwen) y es grande la putería
(hoererij) pública. Filips kon wel ordonnantiën en moralisatiën geven, maar niet de
kuischheid.
Nauta

[Cock, Cornelis de]
COCK (Cornelis d e ), in 1762 soldij-overdragertitulair in dienst der O.I. Comp., 1765
gezworen klerk bij den gouverneur van Ceylon, 1766 dispensier titulair; 1767
koopman en kapitein van de kaneel; 1768 opperkoopman en dessave; 1770
pakhuismeester te Colombo; 1770-74 dessave provisioneel aldaar; 1785
teruggekeerd naar Nederland. Hij was gehuwd met H e n r i ë t t e T u g e n t r e i c h
baronesse v a n R h e d e n , overl. 16 Juni 1778 te Colombo (begr. Wolvendaalkerk).
van Beurden
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[Coeck, Claes Hijmansz]
COECK (Claes Hijmansz), zoon van H e y m a n G e r b r a n d s z o o n C o e c k
en C a t h a r i n a V e r h e u l , geb. te Amsterdam in 1599, overl. ald. 4 Augustus
1669. De vader
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sproot uit een oud-amsterdamsche familie, die vóór de Hervorming deel uitmaakte
van de regeering der stad, was handelaar in huiden en woonde in de Kalverstraat.
Hij was Heyman genaamd naar zijn grootmoeder C a t h r i j n H e y m a n s , die uit
een der aanzienlijkste geslachten van Amsterdam stamde.
De zoon, Claes Heymansz, C. was in September 1633 gehuwd met M a r i a
B r o e r s M e e b a e l , dochter van Broer Pauwels, kruidenier in de Molsteeg no. 9.
C. was van 1642 tot en met 1658 regent van het Oude Armen Kantoor en van 1661
tot aan zijn dood 1669 regent van het Maagdenhuis. Hij beoefende als vooraanstaand
katholiek de werkdadige naastenliefde (zie Gesch. R.C. Maagdenhuis door v.
R y c k e v o r s e l , 1887), en waar de godsdienstoefeningen zeer belemmerd werden,
liet hij in zijn ruime woning in het geheim kerk houden, zooals blijkt uit de Lyste van
de Paepsche vergaderplaetsen te Amsterdam aen de E.H. Burgemeesters
overgelevert in December 1656.
van Beurden

[Colom, Arnold]
COLOM (Arnold), geb. te Amsterdam in 1624, begr. aldaar 24 Oct. 1668,
boekverkooper. Hij was de tweede zoon van Jacob Aertsz Colom (1), die volgt, en
huwde in 1649 te Amsterdam (ondertr. 5 Nov.) met S a r a R e n g e r s ; hij woonde
toenmaals op 't Water ten huize van zijn vader. Op 22 Oct. 1650 werd hij lid van het
boekverkoopersgilde in zijn woonplaats. Na zijn huwelijk vestigde hij zich ‘op de
Texelsche Kaij in de Lichtende Colom’, welk adres voorkomt op de titelprent van
IJdelheijdt en ongestadigheijt der Fortuijn waer in gesien werdt door den ondergangh
van Keijser- en Koninckrijcken, door het verderven van Landen en Steden, en
verscheijde Wonderbare toevallen, de onseeckerheijdt en onstantsvastigheijt van
alle wereldsche dingen. Door M r . C h e v r e a u , en uijt het Fransch vertaelt door
A r n o l d C o l o m (Amsterdam 1651); een ex. van deze titelprent bevindt zich in
het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.
Van zijn verdere uitgaven kennen wij: Les plagiaires du convent des repenties
dela Magdeleine de Bourdeaux, ou l'histoire véritable de deux rapts faicts en divers
temps par les dictes nonains de deux filles appartenants au S. Chardevenne etc.
par A n t o i n e C h a r d e v e n n e (Amsterdam 1653) en Zee-atlas, ofte water-wereldt.
Inhoudende een korte beschryvinge van alle de bekende zee-kusten des aardtrycks.
Nieuwelijckx uyt-ghegheven door A r n o l d C o l o m (t' Amsterdam, op 't Water, by
de Nieuwen-brugh, in de Lichtende Colom, z.j.). Laatstgenoemde atlas wordt
gedateerd omstr. 1660; in sommige exemplaren heeft de kaart der Cariben het
jaartal 1656. Over de vraag of Arnold Colom de auteur is van de Atlas maritimo o
mundo aquatico (1669), zie men het art. Jacob Aertz. C. (1). Hij gaf nog uit een
kaart van Amsterdam, getiteld: Nieuwe beschrijvinghe van Amsterdam afget. door
D a n . S t a l p a e r t . A r n o l d C o l o m exc.: op 't Water inde Lichtende colom. A.
Besaard fec. (1e dr. omstr. 1661, 2e dr. omstr. 1663), ex. Univ. Bibl. Leiden en Gem.
Arch. Amsterdam. Zie: A.E. d'A i l l y , Balthasar Florisz' plattegrond van Amsterdam
in jaarb. Amstelodamum (1932), 130.
In 1660 contracteerde Arnold Colom met John Tuthill te Yarmouth om 500 zijner
straatboeken (zee-atlassen van de Middellandsche Zee) in de engelsche taal te
drukken en te leveren. Vier jaar later verklaart hij voor een notaris, dat zulks geheel
buiten zijn vader om is geschied, hoewel zijn vader dergelijke boeken in vroeger
jaren reeds dikwijls aan John Tuthill had verkocht.
L e d e b o e r noemt hem in 1663, doch voegt
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er ten onrechte aan toe: Men wil dat hij met Jacob Aertsz Colom een is. E n s c h e d é
citeert de huwelijksche voorwaarden van Arnold Colom met A e l t j e L e e u w e n ,
in April 1647 verleden voor den amsterdamschen notaris Schaeff, en verbindt hieraan
de (onjuiste) hypothese, dat Aaltje de zuster geweest kan zijn van Cornelis de Leeuw
(dl. II, kol. 800). Het huwelijk van Colom met Aaltje Leeuwen kwam echter nimmer
tot stand, waarover ons de Huwelijkskrakeel-registers in het Amst. gem. archief
uitvoerig inlichten.
Het schijnt dezen Colom niet voor den wind gegaan te zijn. In het Register van
Schepenkennissen van Amsterdam (Gem. Archief aldaar) vindt men verscheidene
schuldbekentenissen te zijnen name (1666-68); in deze acten wordt hij aangeduid
als boek- en zeekaartverkooper. Uit een acte van April 1663 blijkt, dat hij toen bijna
ƒ 1370 schuldig was aan huur voor zijn huis op 't Water; hij geeft daarvoor zilver en
schilderijen in pand.
Uit zijn huwelijk met Sara Rengers (overl. in 1684) werden drie kinderen geboren:
Jacob Aertsz C. (2), die volgt; G i j s b e r t a C., geb. 1654, trouwt te Amsterdam in
1675 den timmerman Willem van der Gaegh; C o r n e l i s C., geb. 1656, schilder,
trouwt te Amsterdam in 1679 Anna Verstappen.
Zie: P.A. T i e l e , Nederlandsche bibliografie van land- en volkenkunde (1884),
62; P h i l . L e e P h i l i p s . A list of geographical atlases in the Library of Congress
(1909) I, 221; 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
(1914-16), 138, 144-45, 238, 1280 e.v., 1373, 1466; J.W. E n s c h e d é ,
Aanteekeningen over de boekverkoopers Colijn en Colom in het Amsterdamsch
Jaarboekje (1904), 56 e.v.; Catalogus geographie en reizen (van de) Bibl. der
Universiteit van Amsterdam (1923), 29.
Wijnman

[Colom, Jacob Aertsz (1)]
COLOM (Jacob Aertsz) (1), noemde zich ook wel K a l o m of C a l o m , geb. te
Dordrecht 10 Oct. 1599 (volgens na te noemen portret), begr. te Amsterdam in de
Oude Kerk 13 Mei 1673, boekdrukker, uitgever, boekverkooper, aardrijkskundige,
cartograaf en dichter. Over zijn afkomst is niets bekend. In 1616 vestigde hij zich
te Amsterdam, waar hij zich op 15 Sept. 1622 als ‘Jacob Aertsen boeckvercoper in
de Warmoesstraet’ bij de Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden liet doopen.
Op 14 Mei van hetzelfde jaar was hij lid geworden van het boekverkoopersgilde
aldaar. Op 16 Oct. 1622 huwde hij in de doopsgezinde kerk de Spijker te Amsterdam
met B a r b e r J a n s d r ; de bruidegom werd bij de inteekening van het huwelijk
geassisteerd door Evert Jansz Cloppenburch, den oudsten zoon van den
boekverkooper Jan Evertsz Cloppenburch (dl. I, kol. 612), bij wien Colom
vermoedelijk in de leer is geweest. Colom was later (1643) voogd over de kinderen
van Evert Cloppenburch.
Na zijn huwelijk vestigde Colom zich eveneens op 't Water ‘in de vyerighe Colom’
over de Korenmarkt (thans Damrak hoek Mandemakerssteeg N.Z.), welk huis op
18 Dec. 1627 door hem voor ƒ 11.500 werd gekocht; aldaar bleef zijn zaak tot zijn
dood gevestigd. Zijn vermogen werd in 1631 slechts op ƒ 2000 geschat. V a n
L e n n e p heeft in 1859 het huis met den gevelsteen ‘de vierighe Colom’ nog gekend.
Ook in den twist van Nittert Obbesz (dl. VIII, kol. 1231) tegen diens mede-leeraren
der doopsgezinden te Amsterdam, werd Colom gemengd. Hij had de partij van
Nittert gekozen en in 1625 diens Raeghbesem anoniem uitgegeven; dit boek had
groote opschudding en ergernis verwekt. Nittert's medestander Jan Theunisz (zie
art. in
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dit dl.) heeft overgeleverd, welke onaangenaamheden Colom hierdoor ondervinden
moest (Een Herten Knieldanck 1627) en spreekt den leeraar Cornelis Claesz Anslo
(dl. I, kol. 153) hoonend toe: ‘Pickt me'e op 't Aris kind; omdat hij Nitter so Voorstaat,
syn saack hangt an, wilt dat Leet niet vergeten. Daerom schiet vry u cleur, steeckt
Jacob by de gis, En soeckt egaden twist, belieght haer met Faem-rooven, Zayd
breed u achterclap, versaact het weer, dat is, Seght 't Wyf seyd, mijn Man Lieght,
hoe souw' men hem gelooven. En leghtse op een dat, 't zij die Raagh besem bint,
Of die Raagh-besems maeckt, of druckt, met heyr van 't vercken, Het Ketter-pick
hangt aen, haer alle diese wint, Die heeft noch Naem, noch Faem, by ons, boos
sijn sijn wercken.’
Te zelfder tijd had Colom onaangenaamheden met zijn zwager P i e t e r
A d r i a e n s z . op den Nieuwendijk te Amsterdam (gehuwd met J a n n e t i e
J a n s d r ., zuster van Colom's vrouw); in het Memoriael voor Reynier Wybrandtsz
(in het Doopsgezind Archief te Amsterdam) leest men op fo. 54 (Juli 1626): ‘Over
Jacob Aertsen boeckvercop(er) is bij de gemeente besloten hem aen te seggen,
dat hij voor de dienaren sijn questie met Pieter Ariensen sijn swager sal comen aff
maken, oft dat de gemeente hem niet te vreden is, soo lange hij dat niet en doet en
is hem dit aengedient door Cornelis Claessen (Anslo)’.
Colom was in zijn tijd een bekend boekverkooper. Sinds 1623 kwamen bij hem
talrijke werken uit van doopsgezinde, remonstrantsche en libertijnsche schrijvers.
Als een der eersten vindt men genoemd F. d e K n u y t , Een corte bekentenisse
onses geloofs enz. 2e dr. (1623). Vele der daarop volgende doopsgezinde
strijdschriften en stichtelijke werken (van R o s c i u s , J e m e d e R i n g h , C l a e s
C l a e s z , J a n V o l c k e r t s z , A b r a h a m D i r c k s z e.a.) vindt men vermeld in
den Catalogus der werken .... aanwezig in de Bibliotheek der Ver. Doopsgezinde
Gemeente te Amsterdam (1911).
Van meer algemeen belang zijn Colom's uitgaven van werken van Vondel,
Camphuysen, Coornhert, de Decker e.a. Van Vondel verschenen bij hem
achtereenvolgens: twee uitgaven van Strijd of Kamp (1624-25), twee drukken van
De Amsterdamsche Hecuba (1625-26), acht oplagen van Palamedes (1625 en
1630) en Antidotum tegen het vergif der Geestdrijvers tot verdedigingh van 't
beschreven Woord Gods (1626). Bekend is dat op last van de Overheid in 1625
een aantal exemplaren van Vondels Palamedes ten huize van Colom in beslag
werden genomen.
Na Camphuysen's overlijden te Dokkum (1627) gaf hij diens Stichtelijcke Rijmen
uit (1628); een herdruk bezorgde hij hiervan in 1647, welke uitgaaf hij met vierregelige
versjes, door hemzelf gedicht, voorzag. Ook het daarin voorkomend portret van
Camphuysen versierde hij met een gedicht (geteekend met de initialen I.A.C.), terwijl
hij in de voorrede mededeelde Camphuysen persoonlijk gekend te hebben. Zelfs
was Colom zulk een vereerder van Camphuysen, dat hij zich niet ontzag zich eenige
jaren na diens dood door middel van omkooping van den doodgraver te Dokkum
meester te maken van Camphuysen's schedel, welke hij met zich meenam naar
Amsterdam. De schedel bleef in het bezit van zijn erfgenamen in opvolgend geslacht
en werd ten slotte in publieke veiling aangekocht door Mr. P.S. Schull, advocaat en
notaris te Dordrecht, die hem in 1823 wederom aan de gemeente Dokkum aanbood.
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Corn. de Leeuw (dl. II, kol. 800) bezorgde in 1652 een uitgaaf van de Psalmen van
Camphuysen, het titelblad hiervan vermeldt ‘Hier syn bygevoegt de Loff-sangen,
gerijmt door C.L.’ Onjuist is de meening van J.W. E n s c h e d e , dat met C.L. bedoeld
is Colom (C.L. = Cornelis de Leeuw).
Van C o o r n h e r t gaf Colom uit diens Brieven-boeck (1626) en daarna diens
Wercken (1630, ook komen voor de jaartallen 1629-32) in 3 dln. in fol. In het eerste
dl. gaat vooraf een beschrijving van het leven van Coornhert, vermoedelijk van de
hand van Colom; het tweede dl. bevat een uitvoerige voorrede van laatstgenoemde.
Bij K l e e r k o o p e r -v a n S t o c k u m , De Boekhandel van Amsterdam, 1231, wordt
1633 als datum van uitgaaf aangegeven.
In 1627 verschenen bij Colom S a l . d e B r a y 's Minnesughjes, in 1656 J e r . d e
D e c k e r 's Gedichten; in 1663 bezorgde hij een uitgave van W i l l e m M e e r m a n 's
Comoedia Vetus enz.
De meeste bekendheid verwierf Colom door de door hem verzorgde uitgaven van
zee- en landkaarten. Hiervan zijn de volgende bekend: 1. De Vyerighe Colom waer
door de zeen en custen van de Noordsche, Oostersche en Westersche schipvaert
claer verlichtet en de feylen en misslagen van 't voorgaende Licht of Spiegel der
zee naecktelijck verthoont en verbetert werden .... door J. A z.C. 3 dln. (Amsterdam
1632-33, 2e dr. 1645-48 ?), in het Fransch vert. onder den titel L'ardente ou
flamboyante Colonne de la Mer. Trad. par G e r . B a r d e l o o s (Amsterdam 1633,
herdr. 1638 ?, 1645), in het Eng. onder den titel Upright Fyrie Colonne (1660); 2.
Vyerige Colom, verlichtende en verthoonende de 17 Nederlandtsche Provintien.
Alsmede cort verhael van het leven en daden der hertoghen van Brabant, houtvesters
en graven van Vlaanderen met desselfs verthooninghe (1635), in het Fransch vert.
onder de titels La flamboyante Colomne des Pays-Bas autrement dict les 17
provinces (Amsterdam 1636) en L'ardente ou flamboyante Colomne demonstrant
et esclairant les 17 provinces ou Pays-Bas (Amsterdam 1650), ook onder den titel
De vyerighe Colom, klaer vertoonende in 50 onderscheydene curieuse caarten de
17 Nederlantsche Provincien, alsmede de hertogen, houtvesters en graven van
Vlaanderen met des selfs beschryving (1635, herdr. 1660, en Rotterod. 1696); 3.
De groote lichtende ofte vijerighe Colom over de zeecusten van 't wester, ooster en
noorder vaer-water (1652, Nieulijcks vermeerdert 1661-63); 4. Atlas maritimo o
mundo aquatico, o qual conteimhuo breve descripsao de todas as conoçidas costas
maritimas da terra. Novamenta facado aluz (1669). Bij de dateering dezer atlassen
is hier veelal T i e l e (vgl. K l e e r k o o p e r -v a n S t o c k u m , 1231) gevolgd, waar
men tevens de bewijzen kan vinden. De laatstgenoemde bevat verscheidene kaarten
van Arnold Colom, die voorgaat; de tweede titelpagina geeft dezen zelfs als den
auteur van den atlas aan. In de Resolutien van Gecommitt. raden ter Admiraliteit
binnen Rotterdam leest men dat op 24 Juni 1633 aan Colom ‘voor de presentatie
ende dedicatie van seecker Caertboeck geïntituleert de virige Colom etc. (werd)
toegevoucht de somme van ƒ 15.’ (Het Boek 1916, 104). In 1647 (ex. in de Univ.bibl.
te Leiden) en 1657 bezorgde Colom een heruitgave van de bekende kaart van
Amsterdam door Balthasar Florisz van Berckenrode.
Bij v a n A b c o u d e , B i e r e n s d e H a a n e.a. worden nog de volgende werken
van Colom vermeld: Troost der zee-vaert (1651); De groote ligtende vierighe Colom
van de Noordtzee (1651);
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Onderrichting in de const der zee-vaert, Over de glooben en Nieuw Graetbouck
(z.j.). Van Colom zijn ook aard- en hemelgloben bekend.
Zoo gezocht waren blijkbaar in hun tijd de atlassen van Colom, dat andere
uitgevers niet schroomden onder denzelfden naam atlassen uit te geven. Zoo heeft
men o.a. De lichtende Colomne ofte zee-spiegel, inhoudende de zee-kusten van
de noordsche, oostersche en westersche schipvaert (Amsterdam bij Pieter Goos
1657); De lichtende Columne ofte zee-spiegel (Amsterdam, Jan Jansz 1651); Lighting
colom of the Midland-sea (Amsterdam, C. Lootsman 1692) enz. Ook Colom pleegde
echter op zijn beurt plagiaat: Willem Jansz Blaeu klaagde er over, dat o.a. Colom
zijn kaarten copieerde. Inderdaad bestaat er een kaart van Guinea met het adres
van Colom (1639), die een copie is van de Paskaert van Guinea, Brasilien en
West-indien. t' Amsterdam gedruckt by Willem Jansz Blauw in de Sonnewyser (eenig
ex. in het Geogr. Instituut te Utrecht, vgl. Catalogus Geographie-Voyages, Amsterdam
Fred. Muller 1910, no. 330 en Dr. E e k h o f , Bastiaen Jansz Krol, 59, waar men de
kaart tegenover den titel gedeeltelijk vindt afgedrukt).
De dichter M a t t h e u s G a n s n e b T e n g n a g e l somt in zijn Aemsterdamsche
Lindenbladen (1640), 46, Colom op onder de in zijn tijd levende dichters: L o e f s ,
K o l ò m , M a t t h i j s v a n L o e v e n enz. Inderdaad vindt men hier en daar
verspreid gedichten van zijn hand. Reeds werden gereleveerd de gedichten in de
uitgaaf van Camphuysen's Rijmen (1647) en het gedicht van Colom onder de
afbeelding van Camphuysen. Verscheidene van zijn uitgaven voorzag hij van een
dichterlijke opdracht, b.v. Antwoordt op seeckere drye vragen (26 Sept. 1627),
verschenen in den reeds vermelden strijd van Nittert Obbesz met diens
mede-leeraren. Zijn gedichten onderteekent Colom met de initialen I.A.C.
De vrouw van Colom werd op 20 Mei 1619 te Amsterdam als ‘Barber Jans ionge
dochter int Eylant van der Schellingk’ door Dr. Ant. Roscius (dl. VIII, kol. 1272) bij
de Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden gedoopt (het portret van Roscius
met onderschrift van Vondel werd in 1624 door Colom uitgegeven); haar moeder
W e l m o e t J a c o b s d r was hertrouwd met den makelaar F r e d e r i k C l a a s z .
Colom had vijf kinderen. Slechts twee van zijn dochters lieten zich bij de
Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden doopen; de doopacten luiden:
‘W e l m o e t J a c o b s de dochter van Jacob Aertsen Colomn, dese is gedoopt int
heymelyck’ (17 Mei 1645) en ‘R i j c k g e C a l o m jongedochter, dochter van Jacob
Aertsz Calom en van hem aengegeven’ (29 Mei 1649). Laatstgenoemde huwde in
1655 op 24-jarigen leeftijd met den koopman F r a n s v a n d e r L i n d e n . Een
derde dochter J o h a n n a of J a n n e t j e C o l o m (1629-62) huwde in 1657 tegen
den zin van haar vader met den rotterdamschen boekverkooper P i e t e r v a n
Alphen.
Colom's oudste zoon Johannes volgt, zijn tweede zoon Arnold gaat voor.
Th. Matham graveerde een fraai portret van Colom; men vindt het gereproduceerd
in het jaarboek Amstelodamum (1928), 87 en in de Werken van V o n d e l , ed.
S t e r c k e.a., II, 612.
Zie: Memoriaal voor Reinier Wybrandtsz (tevens lidmatenregister van de
Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden te Amsterdam) in het Doopsgezind
Archief te Amsterdam; Navorscher (1861), 122-23; J o h . v a n A b c o u d e ,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

160

Naamregister (1780), 125; Catalogus der verzameling kaarten van het ministerie
van marine (1872), 9, 10; C. E k a m a , Catalogus van boeken en pamfletten over
de geschiedenis van Haarlem I (1876), no. 118; D. B i e r e n s d e H a a n ,
Bibliographie néerlandaise .... sur les sciences mathématiques et physiques (1883),
61, 233, 292; P.A. T i e l e , Ned. bibliographie van land- en volkenkunde (1884), 62
e.v.; v a n L e n n e p , In de Zonnewijzer in Almanak Holland (1860), 1 e.v.; L.A.
R a d e m a k e r , Did. Camphuysen (1898), 121 e.v.; J. t e n B r i n k , De Coornhertio
(1860); F.D.J. M o o r r e e s , Dirk Volkertszoon Coornhert (1887); J. v a n L e n n e p
en J. t e r G o u w , De uithangteekens I, 42, 189; A.M. L e d e b o e r , Alphabetische
lijst (1875), i.v.; J.W. E n s c h e d é , Cornelis de Leeuw in het Tijdschrift der Ver.
voor Noord-Ned. Muziekgeschiedenis VII (1904), 115 e.v.; d e z e l f d e ,
Aanteekeningen over de boekver koopers Colijn en Colom in het Amsterdamsch
Jaarboekje (1904), 42 e.v. (beide laatstgenoemde artikelen gaan uit van de onjuiste
veronderstelling dat Jacob en Jacob Aertsz Colom twee verschillende personen zijn
geweest); P h i l . L e e P h i l l i p s , A list of geographical atlases in the Library of
Congres (1909) I, 232; M o e s -B u r g e r , De Amsterdamsche boekdrukkers (1910)
III, 333; Catalogus van boeken in N. Ned. verschenen (1911) VI, 107, 186;
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 (1914-16), 138
e.v. en verder reg. i.v.; Catalogus geographie en reizen (van de) Bibliotheek der
Universiteit te Amsterdam (1923), 22, 28-29; C.P. B u r g e r J r ., Het boek in
Amsterdam na 1578 in den Catalogus der Historische Tentoonstelling Amsterdam
(1925), 93; H.F. W i j n m a n , Jan Theunisz in het jaarboek Amstelodamum XXV
(1928), 35-36, 86-88 (met plattegrond der omgeving van Colom's huis en diens
portret); Werken der Linschoten-Ver. XV, 2, 307; A.E. d'A i l l y , Balthasar Florisz'
plattegrond van Amsterdam in jaarboek Amstelodamum (1932), 122 e.v.
Wijnman

[Colom, Jacob Aertsz (2)]
COLOM (Jacob Aertsz) (2), ged. te Amsterdam in de Nieuwe Kerk 7 Mei 1652,
overl. voor 1699, boekverkooper. Hij was een zoon van Arnold Colom, die voorgaat,
en werd na den dood van zijn grootvader Jacob Aertsz Colom (1) op 25 Jan. 1674
lid van het boekverkoopersgilde te Amsterdam. In de Amsterdamsche Courant van
8 Febr. 1674 staat aangekondigd dat ‘t' Amsterdam, bij Jacob Aertsz Colom, is
gedruckt en werd uijtgegeven de Beschrijvinge van de West-Indien, dienstigh voor
o

Liefhebbers en Stierluijden, in 4 ’. Verder zal bij hem gedrukt zijn L u d o v .
V l a s b l o e m , Universum totale, sivererumvisibilium compendium. Amstelaedami,
ap. J a c . A r n o l d i C o l u m n a m , bibliopolam in platea Cochlearia sub signo
Columnae Flammeae (s.a.), welke uitgaaf vermoedelijk omstr. 1675 is te plaatsen.
Hij was de laatste van het geslacht Colom, die het bedrijf van boekverkooper
uitoefende. Zijn boekhandel deed hij blijkbaar spoedig aan kant; later komt hij voor
als ‘varentman’.
Wonende op den Haarlemmerdijk te Amsterdam, huwde hij aldaar in 1674 (ondertr.
9 Nov.) met M a r i a M a g d a l e n a J o n g b l o m . Een zoon A r n o l d u s komt
voor als tapijtwerker, later als ‘varentman’; een tweede zoon J a c o b was schilder.
Afstammelingen van hem leefden in de 18de eeuw te Amsterdam.
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 I (1914-16),
145-146; Catalogus geographie en reizen (van de) Bibliotheek der Universiteit te
Amsterdam I (1923), 18.
Wijnman
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[Colom, Johannes]
COLOM (Johannes), geb. te Amsterdam in 1623, begr. aldaar in de Nieuwe Kerk
8 April 1654, boekverkooper. Hij was de oudste zoon van Jacob Aertsz Colom (1)
en trouwde in 1644, wonende op 't Water (ondertr. Amsterdam 11 Nov.) met
C h r i s t i n a B r u y n i n g h , wonende te Weesp. Hij had later een
boekverkooperszaak op den Dam. S p i e g e l 's Hart-spieghel heeft het adres: t'
Amsterdam Bij Johannes Colom, boekverkooper op den Dam inde Vuijrige Colom
(1650).
Na zijn vroegen dood zette zijn weduwe de boeknegotie voort; aan haar verleenden
de Staten van Holland en West-Friesland op 6 Mrt. 1662 octrooi op een boek. Zij
overleed te Amsterdam in 1664, haar eenige zoon, J a c o b J a n s z . C o l o m , in
1675.
Zie: J.W. E n s c h e d é , Cornelis de Leeuw in het Tijdschrift der Ver. voor
Noord-Ned. Muziekgeschiedenis VII (1902), 116, waar Johannes Colom en Jacob
Aertsz Colom (1) met elkander worden verward; 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 I (1914-16), 143-144.
Wijnman

[Compeers, Johannes Henricus]
COMPEERS (Johannes Henricus), Beggaard of Franciscaan der 3e orde, geb. te
Maastricht 16 Mrt. 1741, overl. te Houthem 1 Aug. 1814. Hij trad in het klooster der
Beggaarden zijner geboortestad en was provinciaal zijner congregatie, tevens
professor der theologie, toen zijn klooster 1797 door de Franschen werd opgeheven.
Hij werd 7 Oct. 1797 veroordeeld om gedeporteerd te worden, omdat hij den eed
van haat geweigerd had. Door de vlucht wist hij te ontsnappen aan de nasporingen
der gendarmen. Na het concordaat werd J. Compeers vicaris te Houthem tot zijn
dood. Zijn medebroeder pastoor Damen of Dommen te Heer erfde zijn preeken in
handschrift. Pater Hier. van Rooy van Weert, Minderbroeder-Recollect, gaf deze
uit: Sermoonen van den Z.E. Pater Joannes Henricus Compeers, lector der
godgeleerdheid en provinciael der Derde orde van den H. Franciscus, gezegd
Begaerden (St. Nicolaas 1854), vier deelen.
Zie: D a r i s , Hist. du dioc. et princip. de Liége 1724-1852 IV, 71; Bibliogr. nat.
Belg. IV, 214 i.v. H.v. Rooy; S e r v . D i r k s , Hist. litt. et bibliogr. des Frères Mineurs
de l'Observance (Anvers 1885), 420.
Fruytier

[Comter, Hendrik Bote]
COMTER (Hendrik Bote), geb. in 1819 op Schiermonnikoog en aldaar overl. 20
Sept. 1849, maakte als zeekapitein vele reizen naar de tropen en tevens vele verzen.
Gedurende een 20-tal jaren was hij de dichter van het eiland. Er is een lijst van zijn
gedichten, tellende 134 titels. Negen daarvan zijn in het dialekt van Schiermonnikoog.
Toen jhr. M. de Haan Hettema en Ds. R. Posthumus te Waeksens in 1849 het eiland
bezochten, stelde de kommies de Haan hun een manuskript van den pas overleden
dichter ter hand. Het was een vers, getiteld Op het Neije Jiear en vond een plaats
in de Prov. Friesche Courant van 25 Nov. 1849. Verder is er handschrift van hem
in de Prov. bibliotheek te Leeuwarden.
Wumkes
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[Coninx, Jan Baptist Lambert]
CONINX (Jan Baptist Lambert), geb. te Roermond 24 Juni 1710, overl. te Gelder
in 1779, zoon van Simon Peter (die volgt) en van C u n e r a G e r t r u d i s
P o r t m a n s ; hij was eerst raad en vervolgens kanselier van het souvereine hof te
Gelder; tevens admodiator of pachter der geldersche domeinen. Zijn echtgenoote
E l i s a b e t h S t e i n t g e n s schonk hem o.a. een zoon: P e t e r H e n d r i k (geb.
te Gelder 18 Aug. 1746, overl. te Cassel in 1814); deze studeerde aan de universiteit
te Leuven, was
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raad en vervolgens kanselier (1779-87) van het Souvereine Hof te Gelder, vertrok
later naar Westfalen, was in 1802 president van de ‘Oberkreitz’ Paderborn en trad
in 1807 in dienst van koning Jerome. Hij heeft veel gedaan tot bevordering van het
hooger en lager onderwijs in zijn geboorteplaats. Zijn echtgenoote heette A d e l h e i d
van Baerle.
Zie: Aanteekeningen over de familie Coninx (volgens mededeelingen van M.J.
Jansen, pastoor te Meerlo d.d. 2 Dec. 1929) in mijn bezit. Over de werkzaamheden
van P.H. Coninx in zake het hooger en lager onderwijs: F r i e d r . N e t t e s h e i m ,
Geschichte der Schulen im ehemaligen preussischen Gelderlande, 583 en 593,
passim; ook de geschiedenis van Gelder van denzelfden schrijver.
Verzijl

[Coninx, Simon Peter]
CONINX (Simon Peter), geb. te Venray 29 Dec. 1679, overl. te Gelder in 1743, zoon
van L a m b e r t C. en I d a v a n d e r S a n d e , beiden geboortig van Boxtel. Hij
was eerst advocaat aan het Souvereine Hof van Gelder te Roermond, vervolgens
raad en momboir aan hetzelfde hof te Gelder; hij stelde bij akte van 27 Juli 1733 te
Venray zijn huis, in zijn weduwstaat verkregen en gelegen bij het klooster der paters
minderbroeders aldaar, tot cautie wegens de admodiatie der geldersche domeinen
aan zijn zoon Jan Baptist Lambert. Hij was 30 Juli 1709 te Roermond gehuwd met
C u n e r a G e r t r u d i s P o r t m a n s (geb. omstreeks 1686, overl. te Gelder in
1713), dochter van Peter Portmans, advocaat aan het Souvereine Hof te Roermond,
en van Johanna Catharina Coebergh. Uit dit huwelijk de volgende kinderen: Jan
Baptist Lambert (die voorgaat); M a r i a I d a , geb. te Roermond 1 Juli 1712, overl.
te Venray 25 Juni 1798, huwde aldaar 14 April 1749 Jan Joseph Lambotte (vgl. dl.
VIII, kol. 1005); C u n e r a C a t h a r i n a , geb. te Roermond 24 April 1714, was
gehuwd met een lid der familie Foppinga; A n n a M a r i a F r a n c i s c a , geb. te
Gelder in 1716, overl. aldaar 11 Nov. 1783, huwde te Gelder 21 Juni 1737
Maximiliaan Theodoor Arnold Schenck van Nydeggen (vgl. dl. VI, kol. 1224) en later
(volgens huw. voorw. van 28 Juni 1764) Georg Ludwich vrijheer von Blanckart, heer
van Issum, Mormter en Wustersfeldt en van Oijen (door zijn vrouw), later lid van het
‘Administrations-Collegie’ en gedeputeerde der ridderschap (overl. te Gelder 2 Aug.
1790).
Zie: Doopregisters van Roermond 1710-14; A.F. v a n B e u r d e n , Het geslacht
Portmans in Limburg's Jaarboek IV, 4 (1896), 292; Maasgouw (1907), 11-12.
Verzijl

[Coppieters, jhr. Mr. Charles Bernardin Ghislain]
COPPIETERS (jhr. Mr. Charles Bernardin Ghislain), geb. te Brugge 20 Mei 1774,
overl. aldaar 12 Jan. 1864, was de zoon van J e a n B a p t i s t e G h i s l a i n
C o p p i e t e r s en I s a b e l l e J a c q u e l i n e C o l e t t e B r i g i t t e v a n Z u y l e n
v a n N i j e v e l t . Hij studeerde te Leuven, waar hij in 1798 den graad van licencié
en droit verwierf. Hij werd in 1804 adjunct-maire van Brugge en verwisselde dit ambt
in 1807 met dat van rechter in de rechtbank van eersten aanleg aldaar.
Toen de Zuidelijke Nederlanden in 1815 met het souvereine vorstendom tot een
koninkrijk vereenigd werden, wilde Coppieters geen eed aan koning Willem I doen
omdat deze Protestant was. Hij nam daarom de herbenoeming tot rechter niet aan.
Toen hij 12 Juli 1823 door de Staten van West-Vlaanderen tot lid der Tweede
Kamer gekozen werd, waren deze scrupules verdwenen, althans

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

163
hij heeft den eed als zoodanig gedaan en heeft zitting genomen. Hij bleef lid tot den
belgischen opstand. Hij heeft die ruim 7 jaren, behalve als rapporteur, nooit het
woord gevoerd.
Hij werd 17 Oct. 1830 in het kiesdistrict Brugge tot lid der belgische Nationale
vergadering en 29 Aug. 1831 in hetzelfde district tot lid der Kamer van
vertegenwoordiging gekozen. Op 4 Oct. 1832 werd hij tot president der rechtbank
van eersten aanleg te Brugge benoemd. Zijn medeleden kozen hem voor het
zittingjaar 1833-34 tot vice-president der Kamer.
In 1848 werd een wet ingevoerd, die het kamerlidmaatschap onvereenigbaar
verklaarde met een rechterlijke betrekking. Daar hij aan de laatste de voorkeur gaf,
nam hij toen ontslag als Kamerlid. Op 5 Juni 1850 verkreeg hij op verzoek eervol
ontslag als president der rechtbank.
Hij werd in 1816 in de ridderschap van West-Vlaanderen opgenomen.
Hij huwde 3 Nov. 1803 T h é r è s e M a r i e J o s é p h i n e C a t h é r i n e
S t o c h o v e , geb. 14 Mrt. 1782, overl. 1 Dec. 1818, bij wie hij 4 zonen en 2 dochters
had.
Hij noemde zich naar zuidnederlandsche gewoonte Coppieters-Stochove.
Ramaer

[Corneli, Jean Joseph François Marie Hubert]
CORNELI (Jean Joseph François Marie Hubert), geb. te Rimburg, thans gemeente
Ubach over Worms, 14 Juli 1800, overl. te Kerkrade 23 Nov. 1855, was de zoon
van H e n r i J o s e p h C o r n e l i en M a r i e A n n e v o n V e r d e n .
Hij ging na den dood zijns vaders op de buitenplaats Erenstein onder Kerkrade
wonen en werd 1 Juni 1827 in het district Heerlen door de eigenerfden tot lid der
Provinciale staten van Limburg gekozen.
Op 7 Dec. 1830 werd hij door het brusselsche voorloopig bewind benoemd tot lid
van Gedeputeerde Staten van Limburg, dat toen die geheele provincie behalve de
vesting Maastricht omvatte. Op 13 Juni 1837 werd hij in het district Maastricht,
waartoe ook toen die vesting niet behoorde, gekozen tot lid van de Belgische Kamer
van vertegenwoordiging. Hij was hier niet zooals zijn ambtgenoot Beerenbroek (dl.
Il, kol. 113) heftig tegen hereeniging van de oostelijke helft van Limburg met
Nederland gekant en hij stemde voor de verdragen van April 1839. Nadat die helft
ingevolge die verdragen weder nederlandsch geworden was, werd hij als lid der
genoemde Kamer door koning Leopold I ontslagen.
Op 6 Oct. 1840 benoemde koning Willem I hem tot lid der nederlandsche Tweede
Kamer. Hij werd als zoodanig geregeld om de 3 jaren herkozen. Hij hield bij de
behandeling der ontwerpen tot grondwetsherziening in liberalen zin een belangrijke
rede.
Hij was tegenstander van de beweging, op touw gezet door van Scherpenzeel
Heusch (dl. VIII, kol. 761) om Limburg van Nederland af te scheiden en bij
Duitschland te trekken. Hij heeft er ernstig over gedacht, reeds in April 1848 ontslag
als Kamerlid te nemen, maar later, toen de beweging geluwd was en het frankfortsche
parlement weinig succes had, zag hij daarvan af.
Na de totstandkoming der grondwetsherziening door welke hij in Febr. 1849 als
Kamerlid aftrad, was hij nog eenige malen candidaat voor de Kamer, maar hij bleef
in de minderheid.
In het district Heerlen werd hij 16 Sept. 1850 tot lid der Provinciale staten van
Limburg gekozen en zijn medeleden kozen hem 25 d.a.v. tot lid van Gedeputeerde
staten. Beide bleef hij tot zijn overlijden.
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Hij huwde 13 Aug. 1830 C a r o l i n a barones de R o s e n , geb. 14 April 1810, overl.
30 Juli 1889.
Ramaer

[Cornelis, Mr. Karel Lodewijk Joseph]
CORNELIS (Mr. Karel Lodewijk Joseph), geb. te Roermond 12 Jan. 1819, overl.
aldaar 25 Aug. 1884, was de zoon van Mr. J o s e p h C o r n e l i s en H e n r i ë t t e
Catharina van Dam.
Eerst laat besloot hij te gaan studeeren, en wel te Leiden, waar hij 17 Apr. 1845
werd ingeschreven en waar hij 19 Juni 1848 in de rechten promoveerde op een
dissertatie De obligationibus in solidum. Hij vestigde zich als advocaat in zijn
geboorteplaats en werd 31 Mrt. 1854 benoemd tot kantonrechter te Weerd. Op 23
Apr. 1861 werd hij in het kiesdistrict Roermond tot lid der Tweede Kamer gekozen.
Hij behoorde tot de liberale partij en was een aanhanger van Thorbecke. Hij heeft,
ook toen de meerderheid in Limburg langzamerhand clericaal werd, zijn beginselen
nooit, zooals vele anderen in Noord-Brabant en Limburg, verloochend.
Toen hij 13 Febr. 1864 herbenoemd werd als kantonrechter en dientengevolge
als Kamerlid moest aftreden, werd hij 1 Mrt. d.a.v. niet herkozen, maar bij de
periodieke verkiezing op14 Juni d.a.v. kwam bij in het district Roermond weder,
hoewel met een kleine meerderheid, uit de bus. Hij bleef lid tot de ontbinding
ingevolge de motie Keuchenius (dl. I, kol. 1246), waarna hij 28 Oct. 1866 niet
herkozen werd. Maar na de tweede ontbinding ingevolge de verwerping der
begrooting van van Zuylen (Buitenlandsche Zaken) werd hij 22 Jan. 1868 in hetzelfde
district voor de derde maal gekozen.
Hij verkreeg op zijn verzoek 18 Mrt. 1869 met ingang van 1 Apr. d.a.v. eervol
ontslag als kantonrechter en verhuisde naar Roermond. Op 20 Mei 1870 stemde
hij voor de afschaffing der doodstraf. Met hem stemden van de liberale
Roomsch-Katholieken alleen Guljé (dl. VIII, kol. 646) en van der Maesen (dl. V, kol.
335) voor.
Op 15 Mrt. 1871 werd hij tot officier van justitie bij de arrondissements-rechtbank
te Roermond benoemd. Hij trad dus als Kamerlid af en, hoewel candidaat gesteld,
werd hij 11 Apr. d.a.v. niet herkozen. Hiermede was zijn politieke loopbaan
afgesloten. Hij bleef officier van justitie tot zijn overlijden.
Hij was ongehuwd.
Ramaer

[Cornelissen, Mr. Jacob]
CORNELISSEN (Mr. Jacob), geb. te Steenwijk 2 Sept. 1808, overl. te Meppel 14
Jan. 1875, was de zoon van J a n C o r n e l i s s e n en M a r i a G e e r t r u i d
Stuart.
Hij werd als student te Utrecht ingeschreven 7 Juni 1826 en promoveerde aldaar
22 Juni 1830 in de rechten op een dissertatie De iis, qui mentis non sunt compotes,
secundum cod. civ. Hij zette zich als advocaat te Steenwijk neder en werd 1 Juni
1839 in het plattelandsdistrict Steenwijk tot lid der Provinciale staten van Overijsel
gekozen. Op 30 Nov. 1840 werd hij benoemd tot burgemeester zijner woonplaats
en 6 Nov. 1847 tot schoolopziener.
In dezen tijd bestond de bepaling, dat een der leden van de Staten om de 6 jaren
afwisselend voor de districten Steenwijk en Hasselt gekozen werd; bij Cornelissen's
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aftreding werd 3 Juni 1845 in zijn plaats een bewoner van het district Hasselt
gekozen.
De Staten, die dit een groot verlies voor de publieke zaak achtten, wilden het
goedmaken en kozen hem 17 Juli 1845 tot lid van de Tweede Kamer, maar hij nam
deze benoeming niet aan. Ook verzocht hij ontslag als burgemeester, dat hem 1845
eervol verleend werd.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

165
Op 1 Juni 1847 werd hij weder in het district Steenwijk tot lid der Staten gekozen
en na de invoering der provinciale wet koos het district Kampen hem 3 Sept. 1850
opnieuw en op 27 d.a.v. kozen zijn medeleden hem tot lid van Gedeputeerde staten.
Hij verkreeg toen eervol ontslag als schoolopziener.
Bij de nieuwe verdeeling der districten in Nov. 1852 werd hij lid voor Steenwijk.
Dit en Gedeputeerde bleef hij tot zijn overlijden.
Na zijn dood verklaarde de commissaris des konings Nahuys nooit (alleen Nahuys'
oom R.J. Schimmelpenninck uitgezonderd) iemand gekend te hebben, die zoozeer
van allerlei wetenschappen op de hoogte was als Cornelissen. Jammer, dat daarvan
buiten zijn beperkten kring nooit iets gebleken is.
Hij huwde 20 Sept. 1838 A a l t j e W i l l e m i n a O l f f e n , bij wie hij een zoon
prof. Dr. J.J. Cornelissen (dl. l, kol. 639) had.
Ramaer

[Cornelisz., Anthonis]
CORNELISZ. (Anthonis), geb. te Vere, gevonnist te Groningen in Mei 1571.
Wegens deelneming aan de troebelen week hij naar Engeland uit en nam daar
in 1570 dienst bij de Watergeuzen, toen kapitein Bartold Entens voor Dover lag. In
Febr. 1571 diende hij weer op het schip van kapitein Johan Symonsz.; deze kruiste
een paar weken lang tusschen Boulogne en Calais en nam een paar koopvaardersen
visschersschepen. Later zeilde hij naar Borkum, waar de Watergeuzen ongeveer
drie weken bleven liggen. Hij viel kort daarna den Spanjaarden in handen en werd
12 Mei 1571 in Groningen verhoord.
Zie over hem: Rijksarch. te Brussel, Secr. d'Etat Allemande, dl. 193, p. 148vo.
Vogels

[Cornelisz., Joannes]
CORNELISZ. (Joannes), kartuizerprior, overl. te Noordgouwe in 1561 of 1562. Hij
was geprofest monnik van het kartuizerklooster Sion te Noordgouwe bij Zierikzee.
Na het overlijden van Gijsbertus Rutemberg (dl. V, kol. 626), prior van dit huis, werd
hij als rector belast met het bestuur van dit klooster. In 1558 benoemde het generaal
kapittel der Grande Chartreuse hem tot prior van Sion. Zijn klooster verkeerde in
deze jaren in behoeftige omstandigheden en kwijnde door het geringe aantal
conventualen. In 1557 werd dan ook door het bestuur der orde bepaald, dat de
andere huizen der provincie Sion geldelijk moesten bijstaan. Hij bleef prior tot zijn
dood en werd opgevolgd door Christianus Nootz (zie art.).
Zie: Maisons de l'ordre des Chartreux, Vues et Notices II (Parkminster 1915),
237-243; Chartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galluzzo,
Florence).
Scholtens

[Coste, jhr. Mr. Edmond Charles Guillaume Ghislain dela]
COSTE (jhr. Mr. Edmond Charles Guillaume Ghislain d e l a ), geb. te Mechelen 24
Febr. 1788, overl. te Brussel 30 Mrt. 1870, was de zoon van A l e x a n d r e
A u g u s t i n d e l a C o s t e en M a r i e I s a b e l l e G h i s l a i n e v a n d e r
Fosse.
Hij studeerde te Leuven in de rechten, maar heeft toen geen diploma van licencié
behaald. Hij werd in 1809 onder-luitenant bij de nationale garde en in 1810 auditeur
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bij den parijschen staatsraad, welke betrekking de kans op allerlei hooge ambten
verschafte.
Reeds 19 Mei 1811 werd hij benoemd tot onderprefect te Groningen en in 1813
werd hij als zoodanig verplaatst naar Aken. In den aanvang van 1814, toen de legers
der verbonden mogendheden de Zuidelijke Nederlanden bezet hadden, ging hij
weder te Leuven studeeren en behaalde er den bovengenoemden graad.
Onmiddellijk daarna werd hij onder den hertog d'Ursel tot

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

166
commissaris, en na de vereeniging der beide deelen tot het Koninkrijk der
Nederlanden op 10 Jan. 1816 tot referendaris 1e klasse aan het departement van
Binnenlandsche Zaken benoemd.
Op 12 Aug. 1821 volgde zijn benoeming tot lid van den Raad van State, op 21
Febr. 1828 die tot gouverneur van Antwerpen, waarbij hij tevens staatsraad in
buitengewonen dienst werd, en op 29 Dec. 1829 die met ingang van 1 Jan. 1830
tot minister van Binnenlandsche Zaken. In den korten tijd, dat hij gouverneur was,
heeft hij te Antwerpen een vrij entrepôt tot stand gebracht met persoonlijke garantie
van koning Willem I.
Toen de prins van Oranje op last des Konings in het begin van Oct. 1830 naar
Antwerpen vertrok, was de la Coste een van de drie ministers, die hem toegevoegd
werden. De maatregelen, in dezen tijd genomen, hadden geen gevolg, vooral omdat
er geen leger van beteekenis was om den Prins te steunen. De leden van den raad,
die door den Prins benoemd was, verlieten langzamerhand die stad en het einde
was, dat de opdracht des Konings werd ingetrokken. De la Coste verzocht toen
ontslag als minister, dat hem 22 Oct. eervol verleend werd. Hij ging in zijn
geboortestad wonen. Op 29 Aug. 1831 werd hij in het kiesdistrict Leuven tot lid van
den belgischen senaat gekozen, maar hij nam de benoeming niet aan daar hij nog
te veel aan koning Willem I gehecht was. Eerst in 1841, nadat de vrede twee jaren
te voren tot stand gekomen was, nam hij een candidatuur voor de Kamer van
volksvertegenwoordiging te Brussel voor de clericale partij aan, maar werd niet
gekozen. Het volgende jaar was hij weder candidaat voor dat lichaam in het district
Leuven en toen werd hij gekozen.
In 1846 werd hij benoemd tot gouverneur der provincie Luik. Hij bleef lid der
Kamer. Het liberale ministerie Frère Orban gaf hem 12 Aug. 1847 ongevraagd eervol
ontslag als gouverneur.
Hij werd in 1848 te Leuven niet herkozen als Kamerlid, maar werd in 1850 opnieuw
door dat district afgevaardigd en bleef lid tot zijn overlijden.
Hij werd in 1816 in de ridderschap van West-Vlaanderen opgenomen.
Hij huwde 14 Apr. 1815 P a u l i n e M a r i e G h i s l a i n e d e F o e s t r a e t s ,
geb. 1 Juni 1795, overl. 3 Apr. 1832, bij wie hij 3 zonen en 3 dochters had.
Hij schreef: Le pas d'armes de Villers sur Lesse (Brux. 1840); Anselme Adorne,
sire de Corthuy, pélerin de terre sainte (Brux. 1855).
Ramaer

[Couperus, Mr. Jan]
COUPERUS (Mr. Jan), geb. te Woudsend, gemeente Wijmbritseradeel, 8 Oct. 1755,
overl. te 's Gravenhage 16 Nov. 1833, was de zoon van P e t r u s T h e o d o r u s
C o u p e r u s , predikant, en E l i s a b e t h M u i l m a n . Deze verhuisde voor zijn
studententijd naar Gouda, waar hij lager en middelbaar onderwijs genoot. Hij werd
te Leiden als student ingeschreven 4 Sept. 1776 en promoveerde aldaar in de
rechten 24 Dec. 1779 op een dissertatie getiteld De civium erga patriam officiis.
Hij werd advocaat te Gouda en kwam niet in stedelijke ambten wegens zijn
patriotsche gevoelens.
Op 27 Jan. 1796 werd hij in het kiesdistrict Gouda gekozen tot eersten
plaatsvervanger van Blauw (dl. VIII, kol. 44) in de Nationale vergadering. Daar deze
gezant te Parijs was, kon hij geen zitting nemen en trad Couperus in zijn plaats op.
Hij werd door zijn medeleden voor Holland op 14 Mrt. 1796 tot lid der commissie
voor het
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ontwerpen eener constitutie gekozen en nam daardoor tot 10 Nov. d.a.v. niet aan
de beraadslagingen der vergadering deel. Hij was, zooals de meeste leden uit
Holland, unitaris, maar zeer gematigd. Hij stemde 29 Nov. 1796 voor het in
behandeling nemen van het voorstel der genoemde commissie, dat met 66 tegen
52 stemmen werd aangenomen en 2 Dec. d.a.v. voor de ondeelbaarheid der
republiek, die met 75 tegen 23 stemmen werd aangenomen. Op 11 Mrt. 1797 stemde
hij voor een voorstel dat door het volk over de constitutie in het geheele land en niet
provinciesgewijs gestemd zou worden; het werd echter met 51 tegen 35 stemmen
provinciesgewijs.
Op 2 Aug. 1797 werd hij bij zijn aftreding vervangen door Blauw, die in tegenstelling
met 1½ jaar te voren de benoeming aannam, hoewel hij nog gezant was. Hij was
ongeveer een jaar ambteloos en werd na den tweeden staatsgreep tot lid van het
Vertegenwoordigend lichaam gekozen, en wel op 15 Juli 1798, weder in het district
Gouda. Den geheelen duur der zitting was hij lid der Eerste (= onze Tweede) Kamer.
Toen dit lichaam na den derden staatsgreep van 19 Sept. 1801 op 17 Oct. d.a.v.
ontbonden was, werd hij 22 d.a.v. door het staatsbewind benoemd tot lid van het
Wetgevend lichaam. Op 29 Mei 1802 werd bepaald, dat hij lid voor Holland zou zijn.
Op 17 Febr. 1804 werd hij gekozen tot secretaris van dat lichaam. Hij ging toen
in den Haag wonen. Bij de verkleining van dit lichaam door den raadpensionaris
Schimmelpenninck werd hij 6 Mei 1805 tot dezelfde betrekking, nu griffier genaamd,
benoemd.
Koning Lodewijk stelde het Wetgevend lichaam opnieuw samen en nu werd
Couperus 25 Sept. 1806 benoemd tot griffier, maar bij de opheffing van dit college
kwam ook hij buiten betrekking. Later heeft hij voor zooveel bekend geen openbaar
ambt bekleed.
Ramaer

[Cralingen, Daniël van]
CRALINGEN (Daniël v a n ), heer van den Uiterbuurt (thans gemeente Nieuwveen),
geb. omstr. 1375, overl. in 1440, zoon van Willem, die volgt, en van M a r g a r i e t a
v. R o d e n r i j s .
Als krijgsman treedt hij weinig of niet naar voren, maar blijkbaar was hij een goed
financier. Het eerst vinden wij hem, met zijn broeder G i l l i s , bij de aanwijzing van
het morgengeld in het baljuwschap Rijnland (zeker ter voldoening van schulden)
17 Maart 1408. In 1409 was hij met Filips de Blote baljuw van Delfland, ook van
Schieland (Kroniek Hist. Genootsch. 1852, p. 453, 455). Misschien was hem dit
ambt verpand; zeker is dit het geval met het baljuwschap van Rotterdam. Hij ontving
13 April 1412 van hertog Willem vrijheid, jaarlijks op 1 Mei het gerecht binnen
Rotterdam te benoemen, t.w. 2 burgemeesters en 7 schepenen, met bevel aan den
schout van R. hun den eed af te nemen en met vergunning aan Daniël, in geval des
schouts weigering, dat in diens naam te doen (v a n M i e r i s , Groot Charterb., dl.
IV, kol. 198). Daniël had daartoe eerst den vorigen baljuw van R., Filips van Spangen,
de 400 gouden nobelen moeten restitueeren, die deze er op had geschoten en
bovendien 's vorsten thesaurier Willem Eggert nog 200 gouden nobelen geleend.
Filips had op het baljuwschap 150 kronen meer geleend dan er tevoren op stonden
(Kroniek H.G. a.v. 453). Lang verheugde Daniël zich niet in dit ambt; blijkens een
brief van 28 Febr. 1413 (1414) werden Dirk van Spangen, Wolfert van der Duyn en
Nicolaas van Delft als zoodanig door Willem VI aangesteld (v. M i e r i s , dl. IV, 279).
Daniël
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zelf werd slotvoogd en dijkgraaf van Medemblik, blijkens benoeming van 12 Mrt
1413 (1414) (v a n M i e r i s , IV, 280). Behalve de aanstelling en beëediging van
heemraden, schout en gerecht, ontving hij de tienden, Bennemeer, de visscherij in
de grachten van het kasteel, de zwanen en de hofweide. Of men meer vertrouwen
stelde in Daniël als civiel, dan als militair gezaghebber, is ons onbekend. Maar zeker
is dat hij alreeds een maand later van zijn ambt, althans van de slotvoogdij, ontheven
werd. Deze laatste werd 14 April geschonken aan Dirk van Santhorst, echtgenoot
van des hertogen bastaardzuster Margaretha, en deze zou in het ambt blijven,
zoolang Margaretha leefde (v. M i e r i s , IV, 283). Dat aan Dirk ook het baljuwschap
van M. werd geschonken, blijkt niet, óók niet hoe dit voor Daniël verloren ging.
Negen jaar later kwam het nog ter sprake, want in 1423 bekende Jan van Beieren
aan Daniël de 80 vranckrijkse cronen schuldig te zijn, die zijn broeder Willem op
het baljuwschap had bewezen (Rijksarchief).
In 1415 komt Daniël voor als heemraad van Schieland (v. L e e u w e n , Bat. Ill.,
1509) en 11 Januari 1417 (1418) werd hij door Jacoba van Beieren opnieuw als
baljuw van Rotterdam aangesteld (v. M i e r i s , IV, 449 en Wapenheraut XI, 107)
met bevoegdheid, zoowel burgemeesters en schepenen als den schout te benoemen.
Hij zou ⅕ van de boeten genieten en, zoo hij voor zaken in dienst der hertogin op
reis moest, 12 schellingen daags. Deze aanstelling werd nog gevolgd door de
opdracht aan hem (en aan Floris van Kijfhoek) van het kapiteinschap van Rotterdam,
op 14 Febr. d.a.v. (Wapenheraut XI, 107), doch dit laatste ambt werd reeds 18 Mei
1418 aan anderen gegeven (a.v., 109) Mogelijk dat uit het voorgaande de meening
van de oude schrijvers is ontstaan dat de heeren van Cralingen rechtsgebied binnen
Rotterdam hadden.
Bij het begin der verwikkelingen tusschen Jacoba en Jan van Beieren was het
voor Daniël een drukke tijd. Op last van heer Hendrik van de Lecke en ‘andere
hoiftheren’ te Rotterdam, had hij voor reizen, bodeloonen en andere onkos ten 28
pond 3 sc. 2 den. gemaakt, die hem door den thesaurier werden vergoed (Kron.
Hist. Gen. 1852, p. 390). Hij werd 29 April 1418 naar den Haag ontboden om daar
met Jacoba of met den thesaurier te spreken (Kroniek a.v., 406) en ontving 30 Mei
met tal van andere edelen bevelen omtrent den voorgenomen aanslag op Dordrecht
(Kroniek a.v., 414). Nadat 10 Oct. 1418 Rotterdam door Jan van Beieren bij
verrassing was ingenomen en 13 Febr. 1419 de zoen tusschen dezen en Jacoba
werd gesloten, werd Rotterdam opnieuw aan Daniël toegewezen. Hij, tevoren
schijnbaar aan Jacoba verknocht, schaart zich van nu af aan de zijde van haar
tegenstander. Hij behoort onder ‘de lieve maghen, raden, amptluden en vrinden’
die de overeenkomst bezegelen, waarbij Jan v.B. en Reinout van Gelre zich tegen
Utrecht en Amersfoort verbinden (Codex dipl. van het Hist. Gen. 1855 III, afd. 1,
blz. 179). Drie jaar later ontvangt hij bij zijn huwelijk 12 Jan. 1422 van Jan v.B. 80
engelsche nobelen 's jaars, te ontvangen uit de tienden, visscherijen enz., die de
hertog had in Zwijndrecht en Klein Riederweerd, welke aanwijzing 26 Jan. d.a.v.
nog eens bevestigd werd (Rijksarchief).
In 1429 is hij met zijn broeder G i l l i s tegenwoordig bij het opmaken der huwel.
voorw. van zijn nicht Meyne van Heemskerck (dochter
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van zijn zuster M a r g a r e t h a v.C., met Gijsbrecht van Vianen. In 1430 komt hij
weer voor als heemraad van Schieland (v. L e e u w e n , B.I., 1509). In 1410 had hij,
bij gifte, gunste en dienstwille, die hij zijn zwager (?) Arend van Egmond had gedaan,
van dezen de heerlijkheid of het ambacht Uiterbuurt (N.O.-hoek van Z.-Holland)
o

o

verkregen (Patet libro B fol. 5 v ; Repert. A fol. 13 v , Rijksarchief). Wegens overlijden
van Daniël ging dit leen over op zijn zoon W i l l e m v.C., die er zijn vrouw aan tochtte
(a.v.). Misschien overleed deze kinderloos en ging de Uiterbuurt over op zijn broeder
J a n . Op 9 Juni 1501 verving dezen: D a n i ë l , zijn zoon, die het leen 15 April 1516
opdroeg aan Mr. Gerrit van der Laen. Laatstgenoemde D a n i ë l was 2 Oct. 1524
nog in leven, toen hij 10 morgen land in IJselstein overdeed aan een Bruyn Jansz.
Hij huwde omstreeks 12 Jan. 1422 met L i j s b e t h v a n V l e u t e n jonkvrouw
van Rodenrijs. Zij gaf in 1443 als wede. van D.v.C. en met Jan Hendriksz als
gemachtigde van haar zoon J a n v.C. aan den heer van Gaesbeeck quitantie voor
alle schulden die hij aan Daniël v.C. schuldig was. D.v.C. wordt ook vermeld baljuw
van Putten te zijn geweest (v. L e e u w e n , B.I., 924). Daarmee kunnen die schulden
van den heer van Gaesbeeck in verband hebben gestaan.
Zie: C r a a n d i j k in Rotterd. Jaarb. II (1890), 88-93.
Regt

[Cralingen, Dirk van]
CRALINGEN (Dirk v a n ), wiens ouders tot heden onbekend zijn, kan geen broeder
zijn geweest van O g i e r en van W i l l e m v.C., anders zou hij zijn aandeel gehad
hebben in de goederen, die de laatstgenoemde broeders in 1364 verdeelden (tenzij
hij vóór dat jaar is overleden).
Bij de geschillen tusschen hertog Willem V en zijn moeder koos Dirk de zijde van
de laatstgenoemde en behoorde dus tot de hoeksche partij. In 1354 vergeeft de
hertog hem zijn euvelen moed, waarvoor hij een som gelds zal betalen (Rijksarchief).
Zijn bloedverwant Ogier (4) maakte in hetzelfde jaar vrede met Willem V. Dirk v.C.
stond in goede verstandhouding met ruwaard Albrecht, die hem om gedane diensten
in 1358 al het goed dat Florens die Visscher (zie artikel) binnen de landpalen van
Holland had liggen, in eigendom gaf. Floris had die goederen tegen den graaf
verbeurd (Rijksarchief). Echter, reeds in het volgend jaar was Fl. die Visscher weer
met den hertog verzoend. Of Dirk v.C. toen die goederen behield, of schadeloos
werd gesteld, blijkt niet. Misschien is hij al spoedig daarna overleden, want wij vinden
verder van Dirk niets aangeteekend.
Zie: J. C r a a n d i j k in Rotterd. Jaarboekje II (1890), 74.
Regt

[Cralingen, Dominicus van]
CRALINGEN (Dominicus v a n ), geb. omstr. 1520, overl. na 1573, zoon van F l o r i s
en van M a r g a r e t h a v a n R o m m e r s w a a l , en kleinzoon van G i l l e s , die
de kapel der Cralingen's in de Groote Kerk te Rotterdam heeft gesticht.
Van dezen D.v.C., laatsten afstammeling van zijn geslacht, was tot dusverre
weinig bekend en ook C r a a n d i j k , die anders uitvoerig over deze familie uitweidt,
deelt omtrent hem niet veel mede.
Volgens v a n L e e u w e n , Batavia Ill. II, 924, stierf hij kinderloos als laatste
mansoir van zijn geslacht, omstreeks 1540. Dit laatste is echter zeker onjuist: op
het rijksarchief is een proces door D.v.C. in 1551 gevoerd (C r a a n d i j k ). Hij was
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van 's Gravenzande (S m i t , Den Haag in den Geuzentijd, 62, 63) en had er zorg
en moeite te over om er 's konings bevelen ten uitvoer te brengen, maar stond
tegenover het calvinistische Westland vrijwel machteloos (zie hier Wapenheraut
XX, 79). Den 18. April 1564 werd hij voor 3 jaar, den 5. Dec. 1566 voor zes jaar
gecontinueerd (S m i t , a.v., 201). Vreemd is het daarom te vernemen, dat hij het
Smeekschrift der Edelen had onderteekend (d'Y v o y e n B e e l d s n i j d e r , Verb.
en Sm. der Edelen, 76) en men hem in dienst heeft gelaten. Ofschoon zijn
schoonvader Calvinist was, blijkt het niet dat Dominicus van godsdienst veranderd
is. Begin Dec. 1573 vroeg hij ontslag uit zijn ambt; zijn post werd hem wellicht te
zwaar en hij vroeg ontheffing op grond van zijn verblijf, beurtelings te Brussel en in
‘Oostland’ (S m i t , a.v., 225). Het werd hem verleend en na dien tijd hebben wij hem
niet meer vermeld gevonden. Hij was gehuwd met M a r i a P o e s v a n d e n
B i n c k h o r s t ; zij werd te 's Gravenhage beluid ‘een poes met Jhesus’ (= een
poose, met de dusgenaamde klok) 8 Sept. 1561 (W i l d e m a n , Aanteek. uit de
Rentmeestersrekeningen, 42) en was de dochter van Lodewijk P.v.d.B. en van
Catharina van Hodenpijl (Navorscher (1914), 511). Haar huwelijk is kinderloos
gebleven.
Regt

[Cralingen, Filips van]
CRALINGEN (Filips v a n ), geb. omstr. 1350, in 1409 nog in leven, mogelijk zoon
van D i r k v.C.
Hij was schout van Haarlem geweest en had in die betrekking rebellie gepleegd
tegen hertog Albrecht en wel in vereeniging met een aantal edelen en poorters.
Verscheidenen van deze werden in 1377 verbannen, zij hadden groote beroering
in Haarlem verwekt en het huis van den toenmaligen schout ‘aangevochten’. Pas
in Juli en Aug. 1387 werden zij met den hertog verzoend (v. M i e r i s , Groot Charterb.
III, 465, 466, 472). Dat hij zelf vergiffenis kreeg, blijkt niet; wel dat hij in 1390 met
Willem Cuser in geschil was over land in Ogiers ambacht van Cralingen (onder
Overschie) en den 15. Januari 1390 deed Albrecht hierover uitspraak (Rijksarchief).
In 1392 behoorde hij tot de hoofdschuldigen van den moord op Aleida van Poelgeest
en Willem Cuser; zijn huis wordt verwoest, hij zelf gebannen (v. M i e r i s , a.v., 602).
Wel bleef de graaf van Oostervant 29 Oct. 1394 borg voor hem, maar nog in Nov.
d.a.v. beloofde de hertogin van Brabant hem uit het land te houden en hem te zullen
overleveren, zoo zij hem gevangen nam (v. M i e r i s , a.v., 617, 618). In Oct. 1396
was hij met den hertog verzoend: hij ontving vrijgeleide voor 8 dagen, nog met 5
dagen verlengd en verkreeg 15 Oct. remissie voor zijn breuken wegens den
bovengemelden moord (Rijksarchief). Haarlem werd weer zijn woonplaats en hij
behoorde tot de mannen, aangewezen door den hertog, uit wie schepenen en raden
moesten worden gekozen in het belang der zoo deerlijk geteisterde stad (v. M i e r i s ,
III, 775). Al stond hij nu verder op goeden voet met hertog Albrecht, met diens zoon
geraakte hij wederom in twist. Den 2. Nov. 1408 moest hij beloven, binnen een
maand nadat hertog Willem in Holland zou zijn gekomen, in den Haag te zullen
verschijnen. Daar ontving hij 21 Febr. 1409 vergiffenis van zijn breuken (Rijksarchief).
Hij was gehuwd met E l i s a b e t h v a n H o d e n p i j l (v a n L e e u w e n , Bat.
Ill.). Zij won bij hem o.a. twee dochters: M a r i a , gehuwd met J a n v a n A l m o n d e ,
ridder, en D i r k j e , gehuwd met A r e n d v a n C r u y n i n g e n (mogelijk, naar
aanleiding van den
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naam dezer dochter, was hij de zoon van D i r k ). Nog twee andere kinderen worden
soms vermeld: D i r k en J a n v a n C r a l i n g e n , beiden in 1407 ter heirvaart
opgeroepen; zij kunnen echter ook zoons van heer W i l l e m zijn geweest.
Zie: J. C r a a n d i j k in Rotterd. Jaarb. II, 77-79.
Regt

[Cralingen, Floris van]
CRALINGEN (Floris v a n ), geb. omstr. 1420, overl. 1472, zoon van heer Gillis (2);
zijn moeder was een v a n S w i e t e n . Hij was heer van Rodenrijs. Craandijk gist
dat hij dit goed uit de nalatenschap van zijn oom Daniël heeft verkregen. Afgezien
van de bewering dat Daniël het heeft bezeten, wat niet blijkt (men meent dat zijn
vrouw het aanbracht) is het meer aan te nemen dat Floris' vader het reeds in
eigendom had, als erfenis van zijn eigen vader. Floris ontving 30 Nov. 1454 ook uit
de nalatenschap van zijn vader: de steenplaats en 12½ morgen land in den polder
(Stormpolder), land in Krimpen, in Ouderkerk (aan den IJsel), in Lys (Lisse?) en een
windmolen buiten Leiden (O v e r v o o r d e , Arch. der Kerken I, p. 238, no. 233). Hij
was voorheen poorter der stad Delft geweest, maar 8 Maart 1454-55 was hij sinds
12 à 13 jaar uit het poorterschap ontslagen en had daarvoor zijn pondgeld betaald
(O v e r v o o r d e , Arch. Kerken, R. 233). Hij wordt gezegd in 1460 (met zijn oom
Daniël v.C.) tegenwoordig te zijn geweest bij de kroning van den franschen koning.
Hij verkoopt 8 Mei 1461 goed te Wassenaar (O v e r v o o r d e , Kloosters, R. 1246)
en wordt 13 Aug. 1463 vermeld bij gelegenheid dat zijn zwager Wouter van
Mathenesse land te Wassenaar verkocht, waarvan een gedeelte ook aan Floris had
behoord (O v e r v o o r d e , Gasthuizen, R. 1781). Als zoon van heer Gillis geeft hij
in 1465 als laicus-collator toestemming om van de vicarie in de kerk te Wassenaar
(‘Cralinx vicarye’), door heer Gillis gesticht, er twee te maken (Kron. Hist. Gen.
(1850), p. 227, 228); begin Juli 1467 ging hij met andere edelen naar Haarlem om
den eed aan den landsheer af te leggen. Het laatst kwam hij ons voor 20 Oct. 1469,
wanneer hij aan jkvr. Janne van Amerongen, weduwe van Dirk van der Does, tot
een vrij eigen de helft van 18 morgen lands aan de Landkade tusschen den Rijn en
den Achterdijk in Leiderdorp geeft, nadat zij hem een stuk land in IJselmonde heeft
opgedragen en daarna van hem in leen heeft ontvangen (O v e r v o o r d e ,
Gasthuizen, R. 763).
Vermoedelijk is hij in 1472 overleden.
‘Agter 't Hof van (heer?) Floris van Kralingen in 't vervalle slot Bulgerstein, omtrent
het jegenwoordige zoo genaamde Bombazijne kerkhoff’ klom een deel van het
krijgsvolk van jhr. Frans van Brederode in den nacht van 21 Nov. 1488 over den
stadswal. Zóó verhaalt de rotterdamsche geschiedschrijver van Alkemade in zijn
boek over den Jonkerfransen-oorlog.
Floris was toen echter al lang overleden en de rotterdamsche historicus S i m o n
v a n d e r S l u y s , wiens m.s. op het gem. archief te Rotterdam berust, anders vrij
geloofwaardig, vergist zich wat Floris aangaat verscheidene malen.
F.v.C. huwde met E l i s a b e t h v a n C a t s , geb. omstr. 1435, overl. 1477,
dochter van Jacob en van Margaretha Oem van Wijngaarden Zij hertrouwde met
Adriaan van der Does, rentmeester van de abdij van Rijnsburg. Uit haar eerste
huwelijk sproten: G i l l i s v a n C., geb. 1468, stichter van de kapel der Cralingen's
in de Groote Kerk te Rotterdam 1490, echtgenoot van Gerardina van
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Nijvelt M a c h t e l d v.C., non te Rijnsburg en A g n e s v a n C., non te Coninxveld
(v. L e e u w e n , Batavia Ill., 902, 924). Volgens Wapenheraut XIII, 400, ook nog
een zoon J a n .
Zie: J. C r a a n d i j k in Rotterd. Jaarb. II (1890), 94-98.
Regt

[Cralingen, Gillis van (1)]
CRALINGEN (Gillis v a n ) (1), wiens ouders heden nog niet met zekerheid blijken,
was waarschijnlijk een zoon van Ogier (3) en werd omstr. 1300 geboren. Hij werd
heer van Cralingen, bezat het slot Honingen en tal van kleinere goederen, die in de
scheiding zijner nagelaten goederen in 1364 worden vermeld. In 1326 of 1330 wordt
hij gerekend onder de ‘godshuysmannen’ (van Egmond) (v a n M i e r i s , II, 759).
Misschien was dit wegens bezittingen in Abtsrecht, tusschen Delft en Kethel. In
1336 treedt hij meer op den voorgrond; hij wordt 20 Sept. van dat jaar door den
graaf aangesteld tot rentmeester over de goederen van Dirk, burggraaf van Leiden,
die oud en krank zijnde, zich ongeschikt bevond zelf zijn goed te beheeren en
daarom 6 Mei 1336 het bestuur van zijn goed aan den graaf van Holland had
toevertrouwd (v. M i e r i s , II, 577, 578, 587, 588). In 1338 is de oude burggraaf
dood; wij vinden daarna G.v.C. van zijn post ontheven en misschien is hij toen met
een ander ambt begiftigd, althans den 9. Maart 1338 komt hij voor als baljuw van
Rijnland en Woerden (zie Alg. Ned. Familiebl. I, no. 90, p. 5). Hij schijnt al vrij spoedig
daarna overleden te zijn.
Gillis v. Cralingen huwde, waarschijnlijk in 1331, met jkvr. B a d e l o g e , dochter
van A r e n d v a n H o d e n p i j l . Gillis tocht althans zijn vrouw 13 April 1331 aan
de schutting in de Merwede, langs het ambacht van Cralingen, aan ¾ van het veer
tusschen Cralingen en IJselmonde en aan 17 morgen lands in laatstgenoemde
plaats (Reg. Hannonensia, 212) en deze lijftocht werd door graaf Willem in 1333
o

bevestigd (Reg. E.L. VI fol. 79 v en E.L. IV fol. 62, Rijksarchief).
Uit dit huwelijk althans twee zoons: Ogier (4) en Willem, die beiden volgen.
Regt

[Cralingen, Gillis van (2)]
CRALINGEN (Gillis v a n ) (2), ridder, geb. omstr. 1370, overl. in 1440 of 1441,
oudste zoon van Willem, die volgt, en van M a r g a r i e t a v a n R o d e n r i j s .
In 1393 beloofde de hertog hem te ontheffen van alle opdracht en verzet doen
van zijn leengoed aan 's hertogs zoon W.v. Oostervant, die zijn vijand geworden
was (Rijksarchief). In 1395 komt hij voor als baljuw van Noord-Holland en vangt 's
hertogen kampvechter Jacob van der Loet, die wegens manslag vervolgd, op het
kerkhof te Alphen een toevlucht had gezocht, waar hij door den baljuw met 19
gewapenden was ingesloten en zich na 5 dagen uit gebrek moest overgeven. Gillis
berekende voor vertering van zich en de zijnen 16 pond (N i j h o f f 's Bijdragen, N.R.
I, 164). Aan de krijgstochten naar Friesland moest hij deelnemen met .5 gewapenden,
evenals zijn vader. In 1401 trekt hij met 10 man te velde en wordt naar Stavoren
gezonden. Hij behoorde toen tot de lauwen, die aangespoord moesten worden (v.
M i e r i s , S c h w a r t z e n b e r g en V e r w i j s ). In April 1405 neemt hij deel aan
den oorlog tegen Arkel en dient daarbij met 2 glaviën (= 6 gewapenden) (v. M i e r i s ,
Gr. Charterb. IV, 13). Bij het huwelijk van Adriaan v. Mathenesse met Aleid Filips
dochter van Spangen in 1405, blijft hij borg voor den vader Wouter v. Mathenesse
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1407 naar Woudrichem ten oorlog met 4 gewapenden (v. M i e r i s , IV, 84). Zeker
ter voldoening van onafgedane schulden wordt 17 Maart 1408 het morgengeld in
het baljuwschap Rijnland bewezen op G i l l i s , J a n en D a n i ë l v. C r a l i n g e n
en Costijn Gillisz v. der Goude (Rijksarchief). In hetzelfde jaar 1408 komt hij voor
als baljuw van Woerden en doet uitspraak in de geschillen tusschen het klooster
Oudwyck en Jacob van Lichtenbergh over goederen in het baljuwschap gelegen
(Rijksarch. in Utrecht). Ook de tresorier van Holland, Filips van Dorp, noemt hem
als zoodanig (Kron. Hist. Gen. 1852, 460). In 1410 en 1411 heeft hij moeilijkheden
met graaf Willem VI, die 23 Juni 1411 worden bijgelegd en waarbij de graaf bekent
zekere gelden aan Gillis schuldig te zijn. 14 Juni 1413 klaagt hij den graaf dat zijn
zoon Vranck beschuldigd wordt van doodslag op Alfert v. Polanen en biedt aan de
onschuld van zijn zoon te bewijzen. Hij verzocht daartoe als scheidsrechters te
benoemen Dirck v.d. Lecke, Arent v. Duivenvoirde (beiden uit de Polanen's familie),
zijn neef Jan v. Hodenpijl en Jan van IJselstein. Of het Gillis gelukt is zijn zoons
onschuld te bewijzen, blijkt niet. Wel is er in de kerk van Wassenaar een vicarie
‘Cralinx vicarye’ gesticht door Gillis v.C. met twee lezende missen per week en nog
een misse per week ‘van den doodslag dien Gillis v.C. dede’ (v. H e u s s e n , Rijnl.
Oudh. 1719, p. 392, 393). In 1415 is Johan van Heemstede aan G.v.C. 1300
engelsche nobelen schuldig en heeft Johan burggraaf v. Montfoort tot borg (Cat.
Archief H H. van Montfoort, p. 134, no. 260). 15 Aug. 1416 legt G.v.C. met andere
ridders de plechtige gelofte af Jacoba na Willems dood als landsvorstin te erkennen
(v. M i e r i s , IV, 383). 30 Aug. d.a.v. naar Geertruidenberg opontboden om met
graaf Willem en den dauphin en met andere edelen naar Henegouwen te rijden,
krijgt hij tegenbevel 2 Sept. met last om te Utrecht dagvaart te komen houden tegen
de Gelderschen (Kroniek Hist. Gen. 1852, p. 223-225). Den 15. Sept. ging de reis
naar Henegouwen door. Waarschijnlijk was men niet gerust omtrent de plannen
van den vernederden heer van Arkel en de Gelderschen. In den aanvang is hij
Jacoba getrouw en neemt 31 Mei 1418 nog deel aan de beraadslagingen over den
tocht naar Dordrecht (Kroniek, a.v., 413) en behoort onder de vrienden en raden
van Jacoba en Jan van Brabant, die 26 Aug. 1418 borg bleven voor 2000 nobelen
's jaars lijfrenten in Brabant en elders verkocht (v. M i e r i s , IV, 494). Hij is
tegenwoordig bij het bestand tusschen Jacoba en Jan van Beieren 16 Febr. 1419
te Woudrichem gesloten (v. M i e r i s , IV, 494) maar koos na dien datum met zijn
broeder Daniël de zijde van Jan van Beieren. Hij wordt 10 Febr. 1421 aangesteld
tot baljuw van 's Gravezande (Wapenheraut, XI, 121) en krijgt van J. van B. 23 Mei
d.a.v. kwijtschelding van 225 holl. schilden, uit de renten van het rentmeesterschap
van Gouda verschuldigd aan 's vorsten raad Frans van der Vliet (Rijksarchief). Ook
later, na den dood van Jan van Beieren, hield hij de zijde van Philips van Bourgondië
en ontving van dezen blijken van toegenegenheid. 1 Oct. 1425 komt hij voor als
baljuw van Rijnland (Kroniek Hist. Gen. 1851, p. 279). 26 Sept. 1426 is hij mede
onder de raden en vrienden van Philips bij diens verbond met den hertog van Gelre
tegen Jacoba, Gouda, Schoonhoven, Oudewater en Utrecht (v. M i e r i s , IV, 862).
In 1427 droeg hij Rijnegom over op Boudewijn v. Swieten
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en noemde dezen zijn zwager (Geneal. Herald. Bladen, III, 433). 7 Juli van dit jaar
staat hij over het verdrag tusschen Roeland van Wtkerken en den thesaurier van
Holland, Boudewijn v. Swieten, met Grootebroek over de betaling der boeten (v.
M i e r i s , IV, 893). Hij protesteert met andere edelen tegen de aanmatigingen van
Jan van de Zijdwinde, die zich gedraagt als een baljuw van Zuid-Holland te zijn, en
beroept zich op den hertog van Bourgondië en andere autoriteiten (v. M i e r i s , IV,
952, 972). Gillis v.C. is 25 Mei 1429 borg bij de huw. voorw. van Gijsbrecht van
Vianen en Meyne v. Heemskerk zijn nicht (als dochter van zijn zuster M a r g a r e t h a )
(Kroniek Hist. Gen. 1853, p. 172). In 1436 is hij raadsheer in het Hof van Holland
en wordt als zoodanig 5 Mrt. bij het maken van de sluis te Gouda vermeld (v.
M i e r i s , IV, 1073); Gillis v. Cralingen, ridder, heer van Voirscoten, maakt 10 Juli
1437 aan het klooster Mariënpoel buiten Leiden een rente van 20 pond hollandsch,
verzekerd op 5 morgen land aan den Ouden Rijn en de Waard bij Leiden, voor de
rust van hem, zijn beide echtgenooten, zijn ouders en zijn kinderen, en verzoekt
Boudijn van Zweten, die een gelijke rente aan het klooster heeft geschonken, met
hem dezen brief te bezegelen (O v e r v o o r d e , Arch. Kloosters, R. 637). In 1438
is hij heemraad of hoogheemraad van Rijnland. G.v.C. heer van Voirscoten, ridder,
erkent 8 Jan. 1440 aan IJsbrand Jacobsz verkocht te hebben twee ‘kinderdeel’ in
de Capoenshofstede in Wassenaar (O v e r v o o r d e , a.v., R. 691). In 1442 wordt
van zijn erfgenamen gesproken (O v e r v o o r d e , Arch. Gasthuizen, R. 1727).
Hij huwde eerst met een v a n S w i e t e n , ongetwijfeld de dochter van heer Dirk
v.S. en van Isabeau van Borsselen van Brigdamme. IJsenbeel van Brugdam, weduwe
van heer D.v.S. en heer Gillis van C. ridder verpachten land in Leiderdorp aan Jonge
Willem Reyniersz, die 14 Maart 1416 erkent 10 pond schuldig te zijn aan pacht
(O v e r v o o r d e , Kloosters, R. 321).
Hij hertrouwde G i j s b e r t a v a n R a e p h o r s t . Zij is in of vóór 1444 hertrouwd
met heer Willem van Boxmeer, ridder, die als haar man en voogd voorkomt 1 Juni
1454. Zij ontvangt levenslang ⅛ deel van het huis Zuidwijk en zij en haar man W.v.B.
het aandeel van Floris v.C. in het zilverwerk, de kleinoodiën en het huisraad
(O v e r v o o r d e , Arch. Kerken, R. 232, 233).
Dat G.v.C. met S y m o n t j e v a n T e y l i n g e n zou zijn gehuwd, is mij niet
gebleken.
Behalve F r a n k , hiervoor vermeld, maar van wien verder niets blijkt, sproten uit
het eerste huwelijk een zoon Floris, die hier voorgaat, en een dochter E l i s a b e t h ,
gehuwd met Wouter van Mathenesse, wiens ouders reeds hierboven vermeld werden
als Adriaan gehuwd met Aleid van Spangen. Hij wordt met zijn vrouw, zijn
schoonvader G.v.C. en zijn zwager Floris v.C. 13 Aug. 1463 vermeld
(O v e r v o o r d e , Gasthuizen, R. 1781). Bovendien komt nog een dochter voor:
M a r g a r e t h a v a n C r a l i n g e n , gade van Barthout van Assendelft (zie dl. VII,
kol. 28).
Zie: C r a a n d i j k in Rotterd. Jaarb. II (1890.), 81-88.
Regt

[Cralingen, Hugo van]
CRALINGEN (Hugo v a n ) wordt door v a n L e e u w e n , Bat. Ill., 741 reeds op
1223 vermeld; óók door B o x h o r n , Tooneel, 52. Eerstgenoemde zegt ook dat hij
in 1230 baljuw van
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Zuid-Holland was. Oorkonden, die zulks bevestigen, zijn tot nu toe niet bekend
geworden. Maar vast staat dat H.v.C. tusschen 1244 en 1252 herhaaldelijk in
gewichtige aangelegenheden voorkomt; zoo was hij getuige bij het verleenen van
handvesten aan de steden Haarlem en Utrecht Floris den Voogd over verschillen
wegens den (v a n d e n B e r g h , Oork. boek, I, 223 en v. M i e r i s , Gr. Charterb.
I, 228), en bij een verdrag van gravin Margaretha van Vlaanderen met Willem II 19
Mei 1250 (v. M i e r i s , a.v. I, 258) en in een uitspraak van heusdenschen tol 23 April
1252 (v. M i e r i s a.v. I, 265). In 1248 teekent hij tusschen Filips van Wassenaar
en Dirk v. Teylingen; in 1250 wordt hij ridder genoemd en in 1252 was hij baljuw
van geheel Holland ‘bij wiens rade al dese saken gheordineert sijn’. Hij stond dus
hoog aangeschreven bij Willem II. Maar verder zwijgen de berichten. Vermoedelijk
is hij dezelfde als een zekere H u g o , die in het Necrologium der Abdy van Egmond
voorkomt als 7 Juni 1256 overleden en die een legaat van 6 schellingen 's jaars aan
de abdij maakte.
Een ander moet zijn geweest: H u g o v a n C., in 1280 tegenwoordig bij de blijde
inkomste van heer Willem van Avesnes als bisschop van Kamerijk (v. M i e r i s I,
549) en die in 1296 tot de edelen behoorde, die graaf Jan uit Engeland afhaalden
(Rotterd. Historiebl., afd. Kronyk, p. 24, op het jaar 1296). Het blijkt niet dat deze
heer van Cralingen is geweest.
Mogelijk stond de eerstgenoemde H.v.C. in nauwe verwantschap met Hugo van
IJselmonde, die in 1190 als getuige met Floris van Voorne voorkomt (v.d. B e r g h ,
Oork. boek I, 106, no. 171). Deze zal dezelfde zijn als H.v. IJ., genoemd in een brief
van 1201, waarbij Walter van Egmond en Antonius van Gelmen zeker land,
Albrandswaard, opdragen, aan de kerk van St. Marie te ter Does, bij Brugge, en
wel tot heil van de zielen van ben en hun vrouwen, benevens tot heil der ziel van
H.v. IJ.
Zie: Rotterd. Historiebladen II, st. 1, p. 557-559.
Regt

[Cralingen, Ogier van (1)]
CRALINGEN (Ogier v a n ) (1), uit het geslacht U t e n h o e k e , was in het midden
der 13e eeuw eigenaar van eenige gronden, die later de heerlijkheid Wateringen
uitmaakten. Mogelijk was hij dezelfde Ogier, die in 1247 wordt genoemd (Rotterd.
Historiebl. II A, 563) of ook dezelfde die in 1260 en 1267 O g i e r v a n
W a t e r i n g e n heet. De weduwe van dezen, G e r t r u d i s of G e e r t r u i d a , schonk
in 1260 met toestemming van haar zoon G e r a r d u s m i l e s d e W a t e r i n g h e
land aan de abdij van Rijnsburg (v.d. B e r g h , Oorkondenboek II, 33, 71; Rotterd.
Hist. Bl. II, 562 en 592). Zij heeft nog een zoon, O g i e r . Mogelijk ook nog een
dochter, M a c h t e l d W i g g e r s d o c h t e r v a n C r a l i n g e n (Wigger = Ogier?),
deze erkent 13 Nov. 1270 de tienden van het nieuwe land van Cralingen. alsmede
¼ der tienden van Cralingen van de utrechtsche abdij van St. Paulus in leen te
hebben ontvangen, zooals haar vader ze placht te houden (d e F r e m e r y , Oork.
boek, no. 159).
O g i e r (2) de zoon, wat het waarschijnlijkst is, òf de kleinzoon van voornoemde
G e r t r u d i s bezat het kasteel Honingen, door Ogier (1) vóór 1260 gesticht, en
werd later met het ambacht van Cralingen beleend. In 1297 komt hij als ridder voor,
wanneer graaf Jan 16 Juni 1297 uitspraak doet tusschen de bedeschuldigen van
de ambachten van Heer O.v.C. en Herman Bokel
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in West-IJselmonde en bepaalde dat H.B. ambacht ⅔ en O. ambacht ⅓ zou dragen
in de jaarl. beden en de kosten van cogge en heirvaart (v. M i e r i s , Groot Charterb.
I, 586). Op denzelfden dag geeft de graaf aan O.v.C. het recht van nakoop in zijn
ambacht Cralingen, maar behoudt zich tevens zijn eigen rechten in het ambacht
voor en neemt voor zich en zijn nakomelingen het recht van nakoop op den Heer
(v.d. B e r g h , Oork. boek, no. 1004). In een brief, dien O.v.C. 25 Nov. 1299 van de
gravin en weduwe Elisabeth weet te verkrijgen, is de beperking, die de graaf er in
had gevoegd, achterwege gebleven (Oork. boek, a.v., p. 455; v. M i e r i s , I, 586,
619). Heer Ogier, onder wien het ambacht Cralingen behoorlijk omschreven en
gewaarborgde rechten verkreeg, terwijl de zaak der bedijking op vasten voet
gevestigd en daardoor de veiligheid verzekerd werd, overleed in of kort voor 1300
en werd door een anderen Ogier als heer van Cralingen opgevolgd.
Deze O g i e r (3), meer dan waarschijnlijk zijn zoon komt als knape voor 29 Nov.
1303, als Storm, heer Gilliszoon van Voorschoten de uitspraak over zijn vergrijpen
aan den graaf verblijft en vraagt aan heer Kerstant van Raephorst, ridder, Oedgier
uten Hoeke en Oedgier van Cralingen, knapen, deze oorkonde te bezegelen (v.
M i e r i s , II, 37). Ongetwijfeld behooren de beschuldigde en de getuigen tot dezelfde
familie. Laatstgenoemde Ogier is in 1314 ridder en heeft geschil met Dirk Boekel
over de grensscheiding tusschen beider bezittingen, over het beheer der
kerkegoederen en over het voorofferen in de kerk van Ouderschie, welk geschil 19
Mei 1314 door heer Jan van Beaumont wordt beslecht (Reg. Hannonensia, 53; Rott.
Hist. bl. IIA, 570, 571). Den 31. Juli 1323 regelde graaf Willem III te Woudrichem
de huwelijksvoorwaarden tusschen R i c k a e r d e , dochter van O.v.C., ridder, en
Jan de Snider, poorter te Dordrecht (maar als de graaf daarbij spreekt van ‘zijne
nichte’ Rickaerde, is dit slechts als een hoffelijkheid op te vatten) (v a n M i e r i s ,
II, 321). Verder is deze O.v.C. ons niet voorgekomen. Wel verzocht het kapittel van
S. Salvator als collator, 5 Aug. 1340, aan den aartsdiaken van Utrecht om heer
Odger van Cralingen in het bezit te stellen van de kerk van Scherpenisse
(Hannonensia, 271), maar deze zal een geestelijk persoon zijn geweest en
ongetwijfeld een ander als de heer van Cralingen.
O g i e r (3) v a n C r a l i n g e n is waarschijnlijk de broeder, anders de vader van
Gillis (1), die hier voorgaat.
Tusschen 1247 en 1323 komen verschillende Ogier's voor: zij dragen den naam
van v a n W a t e r i n g e n , òf U t e n h o e k e , òf v a n V o o r s c h o t e n (een
heerlijkheid nabij Rotterdam) òf v a n C r a l i n g e n . Zij zijn niet altijd goed van elkaar
te onderscheiden, maar blijkbaar behooren zij tot hetzelfde geslacht.
Zie: Rotterdamsche Historiebladen II A, 451-453, 562-574.
Regt

[Cralingen, Ogier van (4)]
CRALINGEN (Ogier v a n ) (4), geb. omstr. 1330, overl. omstreeks 1394, zoon van
Gillis (1) en van B a d e l o g e v a n H o d e n p i j l .
Hij had in den strijd tusschen moeder en zoon de partij van Margaretha gekozen
en behoorde dus tot de hoekschgezinde edelen. Willem V sloot, na den getroffen
zoen met zijn moeder, vrede met Ogier 2 Jan. 1354 (v. M i e r i s , Gr. Charterboek
II, 821). Den 31. Mei 1364 maakte hij met zijn broeder Willem een scheiding
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en deeling van de ouderlijke goederen en ook van die van zijn grootvader Arend
van Hodenpijl (v. M i e r i s , a.v. IV, 162). Hij bezat Cralingen en het slot Honingen,
komt in 1380 voor als heer van West-IJselmonde (of Ogiersambacht) en is baljuw
van Kennemerland en West-Friesland geweest, vermoedelijk tusschen 1367 en
1380.
In zijn latere levensjaren trad hij zeer eigengerechtigd op en haalde zich daardoor
de groote ontevredenheid van hertog Albrecht op den hals. Niet alleen had hij sluizen
bevischt, die de graaf onbevischt had willen laten en als vennoot van rotterdamsche
kooplieden goederen langs tollen vervoerd, zonder de geëischte rechten te betalen,
maar had ook in Kralingen den zeevond en de heerlijkheid aangetast zonder bevel,
ook zonder daarvan rekening te doen, en zijn slot Honingen met 4 morgen lands,
die feitelijk het kapittel te Brielle toekwamen, opgedragen aan 's graven echtgenoote,
van wie hij deze, en later van Willem v. Oostervant, weer in leen had terugontvangen,
en zoo meer. Hij was voor al deze zaken te Zierikzee in gijzeling gedaagd en niet
verschenen, had althans geen voldoening gegeven, om welke redenen Albrecht 27
Maart 1389 (1390) het aan zijn zoon Willem van Oostervant overlaat Ogier te
berechten (v. M i e r i s , III, 554). In den zoon vond Ogier blijkbaar geen streng
rechter; ja, spoedig was hij weer met den hertog verzoend. Dat de zoon 's vaders
vijand geworden was, is daarop ongetwijfeld van invloed geweest. In 1393, des
Vrijdags na St. Elisabethsdag, beloofde hertog Albrecht hem, Ogier, te ontheffen
en verzet te doen van alle opdrachten van zijn leengoed gedaan aan W.v. Oostervant,
o

die zijn vijand geworden was (Reg. Memoriale BD Cas R. fol. 75 v ). Den 28. Jan.
1394 ontving Ogier zeker goed gelegen binnen het ambacht Cralingen, vroeger
mede als huwelijksgoed gegeven aan zijn dochter bij haar huwelijk met Dirk van de
Lecke, thans balling 's lands, welk goed daardoor onbedijkt was blijven liggen (Reg.
o

Lit. V. Cas E. fol. 152 v ). Nadien vinden wij Ogier niet meer vermeld en onder de
opgeroepen edelen tot den krijg in Friesland komt hij niet voor. Hij zal dus in 1394
of 95 zijn overleden.
Hij was gehuwd met een jonkvr. H a e r n e n en won bij haar twee dochters, t.w.
G i l i a v a n C. in 1388 gehuwd met Dirk van der Leck. Zij was dood in 1413 en hij,
ridder, zoon van Jan van Polanen, heer van Breda, erfde Cralingen en Honingen
en kreeg bij zijn huwelijk West-IJselmonde; de tweede dochter E l b u r g v a n C.
vrouwe van Starrenburg, huwde Arend van Duivenvoorde, ridder (Ned. Leeuw
XXXIV, 260). Behalve deze twee dochters had Ogier nog een bastaardzoon R o e l o f
v.C., in 's graven dienst dood gebleven en een bastaarddochter, die vóór 1397 is
overleden.
Zie: C r a a n d i j k in Rotterd. Jaarboekje II: Rotterdamsche Historiebladen II A,
579-592.
Regt

[Cralingen, Ogier van (5)]
CRALINGEN (Ogier v a n ) (5) behoorde volgens zijn zeldzamen voornaam tot het
oude geslacht, maar zijn plaats in den stamboom is tot heden nog niet aangewezen.
Hij trok het geestelijk gewaad aan en was prior in de abdij van Egmond toen heer
Jordaan van Driel, abt, op den eersten of den derden kerstdag 1493 plotseling te
Breda overleed. Het oude twistvuur tusschen de oude en de nieuwe monniken laaide
toen hevig op. De oude monniken, met Jordaan naar Breda vertrokken, kozen den
prior O.v. Cralingen tot abt. Tegenover hem benoem-
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den de nieuwe monniken Hendrik van Wttenhorst en beide partijen zonden
gemachtigden naar Rome. De zaak bleef eenigen tijd slepende, maar eindelijk
besliste de Paus ten voordeele van H.v.W.
Ogier trok zich daar weinig van aan. Hij was in het bezit van den kloosterschat
en was zeer vrijgevig om met behulp daarvan vrienden onder de vorstelijke raden
en hooge geestelijken te verwerven. Na eindelooze verwarring en hevige verbittering
van weerszijden trof Ogier een schikking: hij bleef in het bezit van al het huisraad
en zilverwerk van heer Jordaan, en ontving bovendien een jaargeld van abt H.v.
Wttenhorst, groot ƒ 600. Hiermee was de twist beslecht. Echter, heel lang had Ogier
geen genot van het verkregene: in 1509 was hij kindsch en heer Meinard Man was
voor den abt naar Breda gegaan ‘om hem te regeeren’. Aldaar verto evende stierf
abt H.v.W. en Meinard werd tot zijn opvolger gekozen.
Zie: J. C r a a n d i j k in Rotterd. Jaarb. II (1890), 99-101.
Regt

[Cralingen, Willem van]
CRALINGEN (Willem v a n ), ridder, geb. omstreeks 1335, overl. in of na 1405,
jongste zoon van Gillis (1) en van jkvr. B a d e l o g e v a n H o d e n p i j l .
Den 31. Mei 1364 was hij ridder en maakte toen met zijn broeder Ogier (4) een
deeling en scheiding van de goederen, die zij tot dan toe in het gemeen hadden
bezeten, gelijk die hun waren aanbestorven van ouderszijde en van hun grootvader
A r e n t v a n H o d e n p i j l (v a n M i e r i s , Groot Charterboek, III, 162). Hij ontvangt
daarbij alle erven en renten in het ambacht Polre (Stormpolder) en binnen het
baljuwschap van Delfland, in Hodenpijl, in Maasland, in Vlaardingen, in des abts
recht van Egmond behalve de erfenis, die hun was aangekomen van hun oom J a n
v a n S a s s e n e m . Ook kreeg hij het huis op het Roode zand te Rotterdam,
grenzende aan Bulgerstein, dat aan zijn nicht jkvr. M e y n e v a n d e r
D o e r t o g h e had behoord. Hij hield het ambacht van Sluipwijk en van Stormpolder
in achterleen van zijn broeder, die hem helpen zou de beleening te krijgen van den
graaf van Holland en van de heeren van de Lecke. Hij werd dan ook met Stormpolder
beleend; van Sluipwijk schijnt hij alleen de helft, het westelijk deel te hebben
ontvangen, althans het oostelijk deel behoorde later aan de van de Lecke's die
Honingen bezaten. Overigens zouden de broeders elkander in alle dingen bijstaan.
Willem bezegelt dit stuk met een gehelmd schild beladen met een 8-puntige ster.
Willem v.C. bewoonde waarschijnlijk het aanzienlijke huis op het Roodezand,
hierboven vermeld en dat nog tot woning verstrekte aan zijn kleinzoon Floris (zie
hiervóór). In 1367 kocht hij van Jan Aerndt drie morgen lands, te houden ten rechten
leen (Rijksarchief). In 1374 en 1390, toen de groote sluis te Spaarndam werd
besteed, was hij heemraad van Rijnland en in 1395 en 1405 heemraad van Schieland
(v. L e e u w e n , Batavia Ill). In 1398 werd hij door Albrecht opgeroepen tot den
krijgstocht tegen Friesland, volgens v a n M i e r i s , III, 673, met 5 man, volgens
S c h w a r t z e n b e r g (Groot Placc. boek I, 270) met 4 gewapenden. Hij moet toen
al bejaard geweest zijn en vrij bemiddeld, daar hij hertog Albrecht ten behoeve van
zijn friesche oorlogen met belangrijke geldsommen had gesteund. In 1404 erkende
de hertog aan W.v.C. 6046 ponden en 4 schell. schuldig te zijn (Rijksarchief).
Willem van C. was volgens v. L e e u w e n , Bat. Ill., gehuwd met C h r i s t i n a
van
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Z u y d w i j k , vrouwe van Rodenrijs. Ook C r a a n d i j k neemt dit schoorvoetend
over. O v e r v o o r d e (Archieven der Kerken, R. 18) geeft ons de volgende acte:
11 Juni 1369, W.v.C., ridder, en M a r g a r i ė t a v a n R o d e r i s e bezegelen het
testament van H e y l e w i i f vrouwe v a n Z u u d w i i c , weduwe van D i r k v a n
S u u d w i i c . Ongetwijfeld hebben wij hier met de gade van W.v.C. te doen en ook
met haar ouders.
Uit dit huwelijk sproten Gillis (2) en Daniël, die beiden voorgaan. Voorts misschien
D i r k en J a n , vermoedelijk dezelfden die in 1405 en 1407 ieder met 2 man den
graaf in den oorlog dienden (v. M i e r i s , IV, 84), verder: M a r g a r e t h a , echtgenoote
van heer Gerrit van Heemskerk (hij overleed in 1429 en zij na 1442, Wapenheraut
VII, 441, 42); C h r i s t i n a v.C., gehuwd met Dirk van Assendelft (zie dl. VII, kol.
31); ook (?) A v e z o e t h e , gehuwd met Floris van Reynegom (Ferwerda) en (?)
jkvr. v a n C. W i l l e m s d r ., echtgenoote van Gijsbert van Wissen (Geneal. Herald.
Bladen I, 403).
Zie: Rotterdamsche Historiebladen II A, 579-592; J. C r a a n d i j k in Rotterd.
Jaarboekje (1890), 79-81.
Regt

[Crane, Marinus Christianus de]
CRANE (Marinus Christianus d e ), geb. te Goes 7 Apr. 1783, overl. te Zierikzee 13
Sept. 1865, was de jongste zoon van Mr. W.C. de Crane, die volgt, en C.H. v a n
Tilburgh.
Hij werd scheepsreeder en zeehandelaar te Zierikzee en was gelukkig in deze
zaken, daar de haven dier stad toen nog behoorlijke diepte voor zeeschepen had,
terwijl na 1850 de concurrentie met groote zeehavens wegens de grootere
afmetingen, die de schepen langzamerhand kregen, niet meer was vol te houden.
Op het laatst van zijn actief leven heeft hij een bankierszaak opgericht, waarin zijn
zoon het in de zeevaart verlorene terugwon.
Hij werd in Dec. 1815 lid van den raad der stad Zierikzee, Jan. 1816 een der 3
burgemeesters, in Mrt. 1824, toen Zierikzee één burgemeester kreeg, wethouder
en daarna in 1827 opnieuw zelf burgemeester, maar nu de eenige. Hij werd 1 Juni
1827 door den zierikzeeschen raad tot lid der Provinciale staten van Zeeland gekozen
en werd na de invoering der provinciale wet op 3 Sept. 1850 als zoodanig in het
kiesdistrict Zierikzee gekozen. Bij zijn periodieke aftreding tegen Juli 1853 verzocht
hij, niet voor herkiezing in aanmerking te komen; hij werd 24 Mei 1853 vervangen.
Op 25 Aug. 1854 werd hij op zijn verzoek eervol ontslagen als burgemeester.
Hij huwde 12 Mei 1809 J o h a n n a E r m e r i n s , geb. 5 Oct. 1787, overl. 15 Aug.
1862, bij wie hij een zoon en een dochter had.
Ramaer

[Crane, Mr. Wilhelmus Christiaan de]
CRANE (Mr. Wilhelmus Christiaan d e ), geb. te Biezelinge, gemeente Kapelle
(Zuid-Beveland) 4 Nov. 1745, overl. te 's Gravenhage 23 Juni 1816, was de zoon
van M a t t h i a s d e C r a n e en M a r i a S t e p .
Hij werd te Utrecht als student ingeschreven 20 Nov. 1767 en promoveerde aldaar
in de rechten 14 Dec. d.a.v. op een dissertatie De divortiis. Hij was voor zijn
inschrijving reeds eenige jaren student.
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Hij ging te Zierikzee wonen en heeft daar geen openbaar ambt bekleed voordat
hij 10 Mrt. 1796 in het kiesdistrict van dien naam tot lid der Nationale vergadering
gekozen werd.
Hij was een gematigd unitaris, die meestal Schimmelpenninck volgde. Met dezen
stemde hij 29 Nov. 1796 voor de ontworpen constitutie, hoewel zij veel aanmerkingen
er op hadden.
Daar men te Zierikzee in afwijking van het
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overige Zeeland zeer radicaal was, ook doordat hier alle oranjemannen meer dan
elders in die provincie als kiezer geweerd werden, werd hij bij zijn aftreding 2 Aug.
1797 door een radicaal vervangen. Hij was dus tijdens den eersten staatsgreep
ambteloos en werd na den tweeden van 12 Juni 1798 op 15 Juli d.a.v., nu voor het
district Goes, door het Uitvoerend bewind tot lid van het Vertegenwoordigend lichaam
benoemd.
Als zoodanig werd hij door zijn medeleden gekozen tot lid der Tweede (= onze
Eerste) Kamer. Van 5 tot 19 Mei 1800 was hij president van dit lichaam. Op 29 Mei
1800 werd hij door een ingezetene van het district Goes vervangen.
Op 14 Dec. 1801 na den derden staatsgreep werd hij door het Staatsbewind tot
lid van het Wetgevend lichaam benoemd. Hij bleef dit tot dit lichaam door den
raadpensionaris Schimmelpenninck ontbonden werd. Nu werd hij 6 Mei 1805
benoemd tot lid van het slechts uit 19 leden bestaande, door dezen ingestelde
Wetgevend lichaam. Hij was het eenige lid daarvan voor Zeeland. Op 5 Sept. 1806
werd hij lid van het, nu uit 39 leden bestaand, Wetgevend lichaam. Hij bleef dit tot
de inlijving van Zeeland bij Frankrijk en werd niet opgenomen in het fransche
Wetgevend lichaam.
Hij was sedert ambteloos, alleen werd hij 16 Aug. 1814 nog door den Souvereinen
vorst benoemd tot lid der Provinciale staten van Zeeland, maar wegens den toestand
zijner gezondheid verzocht hij reeds kort daarna ontslag, dat hem 15 Dec. d.a.v.
eervol verleend werd.
Hij huwde 29 Juli 1771 C a t h a r i n a H e n r i ë t t a v a n T i l b u r g h , geb. 21
Febr. 1745, overl. 9 April 1789, wed. van Jacobus Loke, bij wie hij 4 zonen en 2
dochters (van wie een jong stierf) had, van wie de jongste voorgaat. Daarna is hij
gehuwd met J a c o m i n a B o e y e , geb. 1747, overl. 1814, bij wie hij een dochter
had.
Zijn door een onbekende gegraveerd portret komt voor op een verzamelblad.
Ramaer

[Cremer, Abraham Wilhelm]
CREMER (Abraham Wilhelm), oudste en prediker in de oud-vlaamsche gemeente
te Deventer, overl. 15 Juli 1690. Genoopt tot verantwoording omtrent het standpunt
van de Doopsgezinden tegenover de Socinianen en de overheid, heeft hij eenige
geschriften uitgegeven, die weer tegenschriften uitlokten. De kerkeraad zond in
1670 aan den magistraat van Deventer een Remonstrantie enz. over de leere ...
der Mennisten; Cremer gaf hierop zijn Antwoorde op het boeckje geintituleert
remonstrantie enz. (1671); een gelijktijdig ander geschrift tegen de Mennisten gaf
hem nog in 1670 aanleiding tot zijn Nootwendige ontschuldinge op het Boeckje
geintituleerd: Redenen waerom de Magistraet den Mennisten tot Deventer niet magh
toelaten conventiculen te houden; hierop volgde een Rechtmatige bestraffinge aan
A.W. Kremer enz. (1670), door hem nog eens beantwoord met een Wederlegginge
op de onrechtmatighe bestraffinghe enz. (1671).
Zie: Mennonitisches Lexikon I (Frankf. a/M. 1913), 381; Catalogus van de
bibliotheek der Ver. dpsgez. gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 147v.; S. B l a u p o t
t e n C a t e , Gesch. der doopsgez. in Groningen enz. II (Leeuw. en Gron. 1842),
71-73.
Knipscheer

[Cremer, Jacobus]
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CREMER (Jacobus), geb. te Scherpenzeel (Gld.) en daar gedoopt 22 Aug. 1734,
overl. te Middelburg 14 Jan. 1797, broeder van Ds. A d r i a n u s te IJzendijke en
zoon van Ds. J o o s t I s a ä c C r e m e r , predikant te Sch. en later te Hattem, en
van A l e t t a P e t r o n e l l a d e B o e r . Deze moeder hertrouwde met Ds. E r -
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n e s t u s P h i l i p p u s G e r h a r d u s v a n E s s e n , die met zijn gezin, dus ook
met Jac. Cremer in 1749 naar Amsterdam vertrok en aldaar tot zijn dood, 7 Dec.
1801, werkzaam bleef.
Cremer zelf studeerde theologie en werd predikant, achtereenvolgens te Vuren
en Dalem 22 Mei 1757, Leerdam 26 Juni 1763, Hulst 18 Juli 1773 en in zijn laatste
plaats, Middelburg, sedert 14 Sept. 1783.
In 1763 stond hij op de nominatie voor hoogleeraar in de godgeleerdheid te
Harderwijk, in 1793 werd hij tot lid van het Zeeuwsch Genootschap benoemd.
Begaafd met een helder verstand en met groote liefde tot de studie, voornamelijk
van den bijbel, was hij bekend als een zelfdenkend, verlicht godgeleerde,
ongedwongen en onbekrompen in zijn denkwijze.
o

Hij schreef: Tafel der heilige godgeleerdheid (1763, 8 ); Gods Engelen verblijd,
maar zijn Zoon bedroeft, of Redevoeringen over Lucas II vs. 13, 14 en Matth. XXVI
o

vs. 36-46 (Dordrecht 1775, 8 ); De Mozaïsche offerhanden in XII Tafelen (Middelburg
o
1792, 4 ); De Evangelische Verhalen van Jezus lijden, ster en, begrafenis en
o
opstanding tot een gebragt, met aanteekeningen (Middelb. 1796, 8 ).
Cremer huwde te Hattem 8 Mei 1759 J o h a n n a J a c o b a d e G r e v e , ged.
ald. 23 Aug. 1739, dochter van burgemeester Melchior en van Johanna Reiniera
Brouwerius. Twee zoons uit dit huwelijk werden predikant, n.l. J o o s t I s a ä c , als
predikant te Amsterdam overl. in 1807, en M e l c h i o r , predikant te Groningen,
overl. aldaar 1837.
Zie: Y p e y e n D e r m o u t , Gesch. Ned. Herv. K. IV, 62, 63 en aanteekeningen,
14; Y p e y , Gesch. Chr. Kerk in de 18e eeuw VIII, 217; B o u m a n , Gesch.
Geldersche H.S. II, 292; C a l a n d , Sas v. Gent, 45; M u l l e r , Catal. v. Portr., 67;
Navorscher LII, 98, LVI, 305.
Regt

[Cremers, Mr. Jacobus Johannes]
CREMERS (Mr. Jacobus Johannes), geb. te Groningen 15 Dec. 1806, overl. aldaar
5 Mrt. 1882, was de zoon van Mr. F r a n c i s c u s J a c o b u s J o h a n n e s
C r e m e r s en R e i n e r a M a r i a A n n a D r a p e r . Hij werd aan de universiteit
te Groningen als student ingeschreven 2 Juli 1822 en promoveerde aldaar in de
rechten 3 Juli 1830 op een dissertatie De mercatoribus. Hij trok in 1831 met de
groningsche schutterij uit, nam deel aan den Tiendaagschen veldtocht en verwierf
toen de Militaire Willemsorde. Hij zette zich neder als advocaat te Groningen en
werd 22 Febr. 1834 tot notaris aldaar benoemd. Hij kreeg de praktijk van de
Roomsch-Katholieken in de geheele provincie en was zeer geacht, zooals blijkt uit
het feit, dat hij door den raad der stad Groningen 1 Juni 1849 tot lid der Staten van
die provincie gekozen werd. Op 3 Sept. 1850, toen de directe verkiezingen waren
ingevoerd, werd zijn mandaat door de kiezers van het district Groningen vernieuwd
en 21 Oct. 1850 kozen zijn medeleden hem tot lid der Eerste Kamer. Hij was een
der meest gematigde leden, hoewel een goed zoon der kerk.
Hij hield 31 Oct. 1863 een rede, waarin voorkwam, dat de geheele Kamer zou
wenschen, dat Nederland zonder op de indische baten te rekenen, in zijn behoeften
zou kunnen voorzien. Op 31 Dec. d.a.v. zeide hij, dat de indische baten onmogelijk
gemist konden worden, maar dat het toch gewenscht was, dat om die te verkrijgen,
de bevolking niet werd uitgezogen. Op 6 Sept. 1864 werd hij op zijn verzoek met
ingang van 10 Nov. d.a.v. eervol ontslagen als notaris. Nadat zijn 14-jarige zoon,
eenig kind,
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overleden was, achtte hij het niet de moeite loonend, nog zoo hard te werken om
geld te verdienen. Daar kwam naar men zeide bij, dat zijn halve broeder Mr. E.J.J.B.
Cremers (dl. II, kol. 351) Protestant was geworden. De twee maanden na den datum,
waarop het ontslag verleend werd, gebruikte hij tot afwikkeling der notarieele zaken.
Toen het kabinet Heemskerk-van Zuylen, niettegenstaande eenige afkeurende
vota in de Tweede Kamer, weinig neiging toonde om af te treden, stelde Cremers
met 4 anderen voor, een adres tot den Koning te richten, aandringende op de
vorming van een ander kabinet. Op 15 Mei 1868 werd dit voorstel met 18 tegen 16
stemmen verworpen.
Toen hij tegen Sept. 1877 periodiek als lid der Eerste Kamer aftrad, werd hij,
omdat in Noord-Brabant alle liberalen uit de regeeringscolleges geweerd werden,
en ook omdat hij 15 Sept. 1870 tegen de afschaffing der doodstraf gestemd had,
op 10 Juli 1877 niet herkozen als lid. Men achtte dit te Groningen onbillijk met het
oog op Cremers' groote verdiensten en op 26 Sept. d.a.v. werd hij in het district van
dien naam in plaats van dengeen, die hem als Kamerlid vervangen had, lid der
Staten. Ook in de Staten kwam een strooming te zijnen gunste, want 3 Juli 1879
kozen zij hem opnieuw tot lid der Eerste Kamer. Hij bleef dit tot zijn overlijden.
Op 8 Dec. 1881 verklaarde hij, dat Nederlandsch Indië nimmer zou bloeien zoolang
de Nederlanders, die daar tot welstand waren gekomen, hun verdiensten niet daar,
maar in Europa verteerden. Op 28 Jan. 1882 sprak hij den wensch uit, dat het kabinet
van Lynden (dl. IV, kol. 937) lang voor het vaderland gespaard zou blijven.
Denzelfden dag sprak hij over de staatsloterij. Niemand meende toen, dat de zoo
krachtige grijsaard reeds ruim een maand later zou sterven.
Hij huwde 15 Juli 1840 zijn nicht J o h a n n a W i l h e l m i n a G e r a r d a
C r e m e r s , geb. 5 Mei 1820, die hem overleefde. Over hun kind werd boven
gesproken.
Ramaer

[Croll, Charles of Karel]
CROLL (Charles of Karel), overl. te Horn (Lb.) 8 April 1680, pandheer van Beegden.
Hij was kastelein en ontvanger van Horn en ontving den 14. Juni 1656 van den
prins-bisschop van Luik al de inkomsten van zijn kasteleinschap in pacht, met het
recht van jacht, verblijf op het kasteel van Horn enz. Den 15. Oct. 1660 werd hij
waarnemend stadhouder van het leenhof van Horn, sede vacante, wat hij bleef tot
8 Nov. 1661. Ook was hij drossaard en leenmeier van het graafschap Horn en
ontvanger van het kwartier van Stockheim. Tusschen 1650 en 1675 kocht hij van
Jan Hendrik van Elmpt het leen van Beegden, hetwelk 16 Juni 1676 door den
prins-bisschop van Luik, graaf van Horn, tot heerlijkheid werd verheven en aan hem
in pand werd gegeven. Hij was 10 Nov. 1643 te Grathem gehuwd met C a t h a r i n a
B o r m a n s (ged. te Maeseyck 11 Aug. 1624, overl. te Horn 1 Oct. 1678, dochter
van Herman Bormans, burgemeester van Maeseyck en van Catharina Creijaerts).
Aangezien zijn zoon H e n d r i k vóór hem in 1679 of 1680 was overleden, werd hij
als heer van Beegden opgevolgd door zijn neef H e n d r i k o f H e n r i F o s t i e r ,
die te zijner gedachtenis in 1685 een glasraam plaatste in de oude kapel van Wurfeld
onder Maeseyck. Dit venster is versierd met het wapen Croll: gevierendeeld: 1 en
4 in rood een gouden wassenaar, ondersteund door een gouden ster; 2 en 3 in
zilver een roode keper, vergezeld van drie zwarte merletten. Opschrift: Carolus Croll
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dum viveret dominus temporalis in Beegden, praetor comitatus Hornensis et
o

Catharina Bormans ejus uxor, nec non Henricus Croll illorum filius A 1685.
Zie: J o s . M.H. E v e r s e n en J.L. M e u l l e n e r s , De Limburgsche
Gemeentewapens, 57; Publ. de la société d'archéologie dans le duché de Limbourg
II (1865), 265; E g . S l a n g h e n , Bijdragen tot de geschiedenis van het tegenwoordig
Hertogdom Limburg, 164; C. d e B o r m a n s , Livre d'or de la famille de Borman,
154; P o l y d o r e D a n i ë l s in l'Ancien Pays de Looz (1900), 68; Archives Royales
de Liège: Chambre des Finances CIX, 23 et sq.; Arch. Royales de Liège: Conseil
Privé XXVIII, 120, XXXIII, 63; L o u i s d e C r a s s i e r , Comté de Hornes. Cour
féodale et nouvelles seigneuries in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg
LXV (1929), 340, 351-354.
Verzijl

[Crommelin, Jan Iman Hendrik van Wickevoort]
CROMMELIN (Jan Iman Hendrik v a n W i c k e v o o r t ), geb. te Waverveen (thans
gemeente Vinkeveen) 27 Juni 1775, overl. te Utrecht 4 Dec. 1841, was de zoon van
J a n v a n W i c k e v o o r t C r o m m e l i n enE l i s a b e t h C a t h a r i n a M u l d e r .
Welk vak hij in zijn jeugd beoefend heeft, is onbekend, maar 1 Juni 1819, dus op
middelbaren leeftijd, werd hij door de eigenerfden van het district Schermerhorn tot
lid der Provinciale Staten van Noord-Holland gekozen. Zijn medeleden kozen hem
10 Juli 1823 tot lid der Tweede Kamer. Hij was een der ultra-conservatieven. Hij
beweerde 17 Nov. 1832, dat Nederland bijzonder vrijzinnig geregeerd werd.
Kort voor zijn troonsafstand benoemde koning Willem I hem bij besluit van 22
Sept. 1840 tot lid van de Eerste Kamer. Hij bleef dit tot zijn overlijden.
Hij huwde 12 Mrt. 1799 I d a G e e r t r u i d B a e r t , geb. 26 Oct. 1773, overl. 8
Mei 1823, bij wie hij een zoon en een dochter had. Laatstgenoemde huwde G. van
der Ondermeulen, werd grootmeesteres van koningin Sophie en haar werd in 1877
de titel barones toegekend. Zij overleed 18 Juni 1883.
Ramaer

[Croon, Jan baron van der]
CROON (Jan baron v a n d e r ), geb. te Weert omstr. 1600, overl. te Praag in 1665,
zoon van J a c o b C o l e n of i n d e C r o o n , burgemeester van Weert, en van
M a r i a v a n S t e i j n ; begon zijn krijgsmansloopbaan in 1624; hij koos de
spaansche zijde, maakte onder Spinola het beleg van Breda mee, streed daarna
in Hongarije, nam deel aan de gevechten der deensche interventie van 1625 en
was in het volgend jaar bij de belegering van Mantua; in 1634 stond hij als kapitein
aan het hoofd van een korps dragonders onder bevel van Piccolomini, onder wien
hij ook de overwinning van Nortlingen bijwoonde. Toen Piccolomini zich in Juli 1635
naar Stevensweert begaf, om deze plaats met bezetting te versterken en van
levensmiddelen te voorzien, vergezelde Jan van der Croon hem naar alle
waarschijnlijkheid. In 1640 trad hij als werfofficier op en toen in den zomer van het
jaar 1642 de Zweden Praag dreigden te overrompelen, maakte hij zich, aan het
hoofd van 700 man, deels uit duitsche ruiters, deels uit Croaten bestaande, van het
stadje Litta bij Olmütz meester. In 1647 volgde zijn benoeming tot commandant van
Pilsen, een voorname vesting in Bohemen. Keizer Ferdinand III bezocht deze stad
in Juli van genoemd jaar en belastte toen van der Croon met de belegering der
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23 Oct. 1647 verscheen
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hij voor deze schans, waarvan de bezetting zich reeds Vrijdags namiddag om 4 uur
op genade en ongenade overgaf. Om de zware belastingen, die een gevolg waren
van het onderhoud der vreemde krijgslieden uit den weg te gaan, werd te Neurenberg
een vergadering van afgezanten der contracteerende mogendheden belegd.
Piccolomini verscheen er als gevolmachtigde des Keizers, onder zijn gevolg bevond
zich ook Jan van der Croon (2 Mei 1649). Door oneenigheid of ziekte der gezanten
vertraagde deze vergadering; eerst op 21 Sept. werd het vergelijk getroffen over
het afdanken der troepen en het ontruimen der keizerlijke en zweedsche bezittingen
in Duitschland. Van der Croon werd toen met graaf Willem Hendrik von
Hohenlohe-Schillingsfürst, kolonel-luitenant in zweedschen dienst, met een zending
naar Regensburg belast, waar zij 25 Sept. aankwamen en welke plaats 30 Sept.
door de troepen werd ontruimd. Na den terugkeer uit Regensburg was hij een
dergenen, die deelnam aan het feestmaal, dat de zweedsche gezant, Karel Gustav
paltsgraaf van den Rijn. 5 Oct. 1649 op het raadhuis te Neurenberg ter eere van
den vrede gaf. Eerst tien maanden later (25 Juni 1650) werd de groote
vredesonderhandeling gesloten en door alle gevolmachtigden onderteekend. 28
Juli 1650 was Jan van der Croon de gast op het afscheidsfeest, dat Piccolomini aan
de gezanten gaf. Hij werd 16 Nov. 1650 in den adelstand verheven met den titel
van baron en 21 Nov. d.a.v. tot bevelhebber der stad Eger benoemd, wat hij nog
was in 1652, terwijl hij in 1654 tot krijgscommandant van Praag werd aangesteld.
In Januari 1657 volgde zijn bevordering tot gouverneur-militair van Bohemen. Daar
echter het opperbevel der gezamenlijke legers in handen kwam van den graaf van
Hatzfeld-Gleichen en later in die van den veldmaarschalk de Montecuculi, moest
hij zich, hoewel feitelijk gouverneur, met den titel van vice-commandant vergenoegen.
Hij was in zijn laatste levensdagen overste der koninklijke lijfwacht en lid van den
keizerlijken krijgsraad; hij maakte 18 Aug. 1665 zijn testament, waarin hij ook zijn
vaderstad niet vergat, waar zijn naam voortleeft door zijn vele stichtingen en
schenkingen. Jan van der Croon was heer van Zahorzan en Tashof en ridder van
het H. Graf; hij was gehuwd met M a r g a r e t h a v a n B i r n b r a c h s e n , die 4
Nov. 1663 overleed en in de St. Thomaskerk te Praag begraven werd, en hertrouwde
M a r g a r e t h a B l a n d i n a S ö l d n e r i n v a n S ö l d e n h o v e n .Beidehuwelijken
waren kinderloos, weshalve hij zijn broeder F r a n s , wachtmeester in het regiment
van der Croon, die 11 Maart 1660 in den ouden ridderstand was verheven en op 9
Oct. 1662 tot vrijheer, als zoon aannam, met den erfelijken titel van baron. Een
andere broeder, W i l l e m v a n d e r C r o o n , was overste en wachtmeester in
spaanschen dienst en sneuvelde vóór Rijssel.
Zie: J o s . H a b e t s , Jan van Weert, generaal der beyersche en keizerlijke
kavallerie en Jan van der Croon, goeverneur van Praag en onderkoning van
Bohemen (Roermond 1862), 121-176, waar zijn portret staat afgebeeld; G.C.E.
C r o n e , Bijdrage tot de levensgeschiedenis van Jan, vrijheer van der Croon in
Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg (1922), 45-64, met portret; J A.
H o e n s , Causerie over Weertsche geschiedenis en Jan van der Croon in Limburg's
Jaarboek XX, 4 (1914), 270-285; J a n V e r z i j l , Gedenkwaardige Limburgers, Jan
Vrijheer van der Croon - De Limburgsche Jan van Weert in het maandbl.
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De Nedermaas (Oct. 1930), 33, 34; eveneens: Jan van der Croon in Limburger
Koerier d.d. 11 en 18 Oct. 1930.
Verzijl

[Crijtsman, Johannes Ferdinandus]
CRIJTSMAN (Johannes Ferdinandus), geb. te Colombo 17 April 1709, overl. 7 Dec.
1758, oud 49 jaar, onderkoopman en administrateur; hij was in nederlandschen
dienst te Tutucorijn, opperhoofd aldaar; 1736 opperhoofd van 't Gaalsche
Commandement en dessave. Hij was gehuwd met J o s i n a J a c o b a v a n
W i j n b e r g e n , geb. 22 Sept. 1709, overl. 19 Dec. 1736. Beiden zijn begraven te
Colombo.
van Beurden

[Cruyce, Andreas van der]
CRUYCE (Andreas v a n d e r ), C r u c i u s , C r u y s e n , K r u i s s e n , priester, geb.
te Amsterdam uit een voorname familie, overl. aldaar 29 April 1663, oud 53 jaar,
werd 2 Mei begraven in de Nieuwe Kerk. Hij trad in de Sociëteit van Jesus, welke
hij weder verliet. Hij behaalde den graad van doctor in de godgeleerdheid en was
gedurende vele jaren werkzaam als pastoor in zijn geboortestad. 13 April 1649 werd
hij ingeleid als kanunnik van het zoogenaamd haarlemsch kapittel. Uit de akten van
het kapittel blijkt, dat hij een ijverig lid was. Hij stelde zich beschikbaar voor reizen
naar Brabant en Keulen; 6 Juli 1650 werd hij tot aartspriester verheven van de
dorpen van Amstelland en de stad Amsterdam. Opeens 1657 blijft hij weg uit de
vergaderingen van het kapittel; vermaand, verschijnt hij nog niet. Hij voldoet ook
niet aan het verzoek om in vrede ontslag te nemen. Daarop wordt hij niet meer
uitgenoodigd. Welke moeilijkheden er waren, blijkt niet. In het verslag der missie
1656 wordt hij zeer geprezen. Hij vertaalde eenige liturgische werken, welke gedrukt
werden. T h i j m geeft een lijst op blz. 271-272 van zijn beneden genoemd artikel.
M u l l e r beschrijft zijn portret, Catalogus no. 3046b.
Zie: Batavia Sacra II, 409; Bijdragen bisdom Haarlem I, 120, 121, II, 307, III, 153,
445 vv., VI, 303, VII, 170, 173, 194, XIV, 326, XV, 351 vv., XXXVIII, 349; Archief
Utrecht XI, 137; A l b e r d i n g k T h i j m , Volksalmanak voor Ned. Kath. (1861), 202
vv.
Fruytier

[Cuyck, Albertus heer van]
CUYCK (Albertus heer v a n ), overl. in 1233, zoon van Hendrik (2) (die volgt) en
S o p h i a v a n R h e n e n . Hij volgde zijn vader als heer van Cuyck en van Herpen
en als burggraaf van Utrecht op. In 1206 was hij getuige bij het opstellen der
huwelijksvoorwaarden tusschen Gerard, oudsten zoon van Otto graaf van Gelder
en Margaretha, dochter van Hendrik I hertog van Brabant; den 4. Maart 1220 droeg
hij het burggraafschap van Utrecht over aan Otto II bisschop van Utrecht, als wiens
getuige hij in Sept. 1222 in een oorkonde voorkomt. Den 6. Dec. 1232 was hij met
Arnold heer van Wezemale bemiddelaar in een geschil tusschen Gillis van Breda
en Hendrik I van Brabant. Zijn echtgenoote A d e l h e i d v a n V o o r n schonk hem
drie zonen: Hendrik (3) (die volgt), R e i n i e r of R u t g e r u s , heer van Herpen, en
D i e d e r i k , tiende burggraaf van Leiden (overl. in 1276) gehuwd met C h r i s t i n a
van Leiden.
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Zie: J a n W a p , Geschiedenis van het land en der heeren van Cuyk (Utrecht
1858), 53-54, 250-251.
Verzijl

[Cuyck, Hendrik graaf van (1)]
CUYCK (Hendrik graaf v a n ) (1), burggraaf van Utrecht, overl. in 1108, zoon van
Herman (1) (die volgt). Hij was in 1096 getuige van Ida gravin van Boulogne, toen
deze de tienden van Genappe aan de abdij van Afflighem schonk. Eveneens in
1101 getuige bij een schenking van Burchardus, bisschop van Utrecht aan het
kapittel van St. Jan aldaar. Hij was gehuwd met A l v e r a d a ,
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die hem als kinderen schonk: Herman (2) (die volgt), G o d f r i e d , heer van
Arensberg (overl in 1167), A n d r e a s , bisschop van Utrecht (overl. in 1138) en
A l e i d i s , gehuwd met A r n o l d v a n R o t h e m (overl. in 1133).
Zie: J a n W a p , Geschiedenis van het land en der heeren van Cuyk (Utrecht
1858), 16-22, 46, 248.
Verzijl

[Cuyck, Hendrik heer van (2)]
CUYCK (Hendrik heer v a n ) (2), overl. in 1204, zoon van Herman (2) (die volgt).
Hij komt als burggraaf van Utrecht in 1170 als getuige voor van Godfried, bisschop
van Utrecht, en in 1171 te Aken als getuige van keizer Frederik Barbarossa, bij de
bevestiging eener schenking door Godfried III hertog van Brabant aan den bisschop
Rudolf van Luik. In 1172 stond hij de voogdij over de kerkelijke goederen af, en in
1176 bleef hij borg voor Godfried, bisschop van Utrecht, bij de schenking der
beusichemsche goederen aan de St. Janskerk te Utrecht. In 1180 was hij getuige
van keizer Frederik toen deze Philippus van Heinsberg en zijn opvolgers met de
helft van het hertogdom Westphalen beleende. Omstreeks 1182 was hij getuige bij
de leenopdracht van het kasteel van Breda, door Godefridus heer van Schoten aan
Hendrik I hertog van Brabant; in 1196 was hij met zijn zoon Albertus getuige bij een
schenking door Albert van Dinter aan het klooster Bern; ook was hij in 1198 op den
rijksdag tegenwoordig bij de verkiezing van keizer Otto IV; in 1203 bezegelde hij
met zijn zoon Albertus de voorwaarden tot ontslag uit de gevangenis van Otto graaf
van Gelder. Hij was gehuwd met S o p h i a v a n R h e n e n , zoogenaamde
erfdochter van Herpen, die hem drie kinderen schonk: G o d e f r i d u s , vermeld met
zijn vader in 1178 en 1192, overl. vóór 1204; Albertus (die voorgaat) en A l e i d i s ,
gehuwd met H u g o v a n V o o r n (overl. in 1248).
Zie: J a n W a p , Geschiedenis van het land en der heeren van Cuyk (Utrecht
1858), 48-53, 250; J.T., Uit de geschiedenis van het land van Cuyk in Nieuwe
Venlosche Courant d.d. 5 April 1927.
Verzijl

[Cuyck, Hendrik heer van (3)]
CUYCK (Hendrik heer v a n ) (3), overl. in 1265, zoon van Albertus (die voorgaat).
Veel is over hem niet bekend. In 1244 is hij getuige van keizer Otto IV en eveneens
den 12. Juli 1233 van graaf Otto III van Gelder, toen deze een privilegiebrief aan
de stad Arnhem verleende. Den 1. Mei 1234 komt hij met zijn broeder R e n e r u s
als getuige voor van ridder Gilbertus van Tilburg, bij een schenking aan het klooster
St. Geertruid te Leuven; eveneens wordt hij met zijn broeder den 27. Mei 1235 borg
genoemd in een verdrag wegens den lijftocht van Mathilde van Brabant, gravin van
Holland en den 25. April 1242 is hij met zijn broeder getuige van Dirk graaf van
Cleef. Den 20. Juli 1251 staat hij aan de kasteleine van Leiden die goederen af,
welke zij vroeger van hem ter leen hield. De naam zijner echtgenoote is niet bekend.
Hij liet een zoon na: Jan I (vgl. dl. VIII, kol. 351).
Zie: J a n W a p , Geschiedenis van het land en der heeren van Cuyk (Utrecht
1858), 251.
Verzijl

[Cuyck, Herman graaf van (1)]
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CUYCK (Herman graaf v a n ) (1), overl. in 1068. Hij was in 1058 met bisschop
Willem van Utrecht, Lambertus III graaf van Leuven, Wichman III voogd van Gelder,
Anno aartsbisschop van Keulen en Egbert I markgraaf van Brandenburg, één der
verbondenen tegen Floris I graaf van Holland. Hij streed eveneens tegen hem in
den slag van Nederhemert (18 Juni 1061), waar de graaf van Holland den dood
vond. Naar vrij algemeen beweerd wordt, was deze vermoeid van
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den strijd onder een boom gaan liggen, en werd hij daar in zijn slaap door den graaf
van Cuyk om het leven gebracht.
Zie: J a n W a p , Geschiedenis van het land en der heeren van Cuyk (Utrecht
1858), 10-15; J.T., Uit de geschiedenis van het land van Cuyk in Nieuwe Venlosche
Courant d.d. 5 April 1927.
Verzijl

[Cuyck, Herman graaf en heer van (2)]
CUYCK (Herman graaf en heer v a n ) (2), overl. in 1170, zoon van Hendrik (1) (die
voorgaat). Hij volgde zijn vader als graat van Cuyk en burggraaf van Utrecht op. Wij
vinden hem 2 Oct. 1127 met zijn broeder Godefridus als getuige van Godebaldus
bisschop van Utrecht, toen deze vier jaarmarkten te Utrecht instelde. In 1128 stichtte
hij de abdij Mariënweerd. Als getuige van keizer Coenraad III, komt hij met zijn
broeder in oorkonden van de jaren 1141, 1145, 1146, 1147 en 1151 voor. Den 18.
Juni 1154 en 3 Juni 1157 was hij eveneens getuige van keizer Frederik I, bij
schenking van goederen aan de abdij van Park te Leuven en aan de O.L. Vrouwekerk
te Antwerpen. Herman (2) kwam in oorlog met Floris (de Zwarte) van Holland, dien
hij door sluipmoord uit den weg liet ruimen. Om dit feit deed keizer Lotharius hem
in den rijksban en ontnam hem den titel van graat. Dirk VI graaf van Holland, Floris'
broeder, viel met een leger in het land van Cuyk, en nam het kasteel van dien naam
in, hetwelk tot den grond werd afgebroken. In 1138 kwam de vrede tot stand. Herman
kreeg zijn goederen terug, maar als een leen van Holland. Te Grave bouwde hij
een nieuw kasteel, dat voortaan de zetel werd der heeren van Cuyk; ook het gerecht
werd later naar Grave overgebracht. Uit zijn huwelijk met een jonkvrouwe v a n
B a t e n b u r g , sproten: Hendrik (2) (die voorgaat) en A l b e r t u s , bisschop van
Luik (overl. in 1200).
Zie: J a n W a p , Geschiedenis van het land en der heeren van Cuyk (Utrecht
1858), 47, 196-198, 248-249; J.T., Uit de geschiedenis van het land van Cuyk in
Nieuwe Venlosche Courant d.d. 5 April 1927.
Verzijl

[Cuyck, Jan heer van (2)]
CUYCK (Jan heer v a n ) (2), overl. in of omstr. 1352, zoon van H e n d r i k , heer
van Hoogstraten. Van hem is als heer van Cuyk alleen bekend, dat hij Woensdag
na St. Remigius (5 Oct.) 1351 de keuren en privilegiën, door zijn voorganger aan
de wol- en lakenweverijen te Grave geschonken, bekrachtigde en deze nog met
eenige gunstige bepalingen vermeerderde. Hij was gehuwd met C a t h a r i n a
B e r t h o u t , die hem o.a. twee zonen schonk: Jan (3), zijn opvolger, en Wenemar,
heer van Meteren en Malsen, later (1382) heer van Cuyk, die beiden volgen.
Zie: J a n W a p , Geschiedenis van het land en der heeren van Cuyk (Utrecht
1858), 132-133, 261.
Verzijl

[Cuyck, Jan heer van (3)]
CUYCK (Jan heer v a n ) (3), overl. omstr. 1364, zoon van den voorgaande. Hij
ontving omstr. 1352, na den dood zijns vaders, Grave en Cuyk van hertog
Wenceslaus van Brabant in leen, maar was in 1353, door zijn zorgeloos en
verkwistend leven, wegens schulden en geldgebrek verplicht deze aan Jan van
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Wytvliet, heer van Blaarsveld, bastaard van Jan II hertog van Brabant te verkoopen.
Aangezien de kooper niet op tijd betaalde, kreeg hij daardoor twist met Jan van
Cuyck, wat ten gevolge had, dat laatstgenoemde in zekeren nacht de stad Grave
gewapenderhand binnendrong, waar de burgerij, uit oude verknochtheid aan het
stamhuis, zich bij hem voegde en het krijgsvolk van Jan van Wijtvliet versloeg en
uit de stad dreef, waarbij laatstgenoemde zelf het leven liet. De hertog van Brabant,
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de halfbroeder van Jan van Wytvliet, verklaarde nu aan Jan van Cuyck den oorlog
en maakte zich meester van de stad Grave en het geheele land van Cuyk. Door
bemiddeling van bloedverwanten en vrienden kwam eindelijk een verzoening tot
stand, echter onder de voor hem vernederende voorwaarde, dat voortaan Cuyk aan
Brabant zou behooren en aan hem en zijn erven in leen gegeven zou worden. Jan
heer van Cuyk en Hoogstraten verkocht 14 Jan. 1356/57 de allodiale heerlijkheid
Mierlo aan Jan Dickbier te 's Hertogenbosch. Hij is in of omstr. 1364 overleden, bij
een onbekend gebleven echtgenoote had hij een zoon: Jan (4) (die volgt).
Zie: J a n W a p , Geschiedenis van het land en der heeren van Cuyk (Utrecht
1858), 134, 135, 206, 261; J.T., Uit de geschiedenis van het land van Cuyk in Nieuwe
Venlosche Courant d.d. 18 Mei 1927.
Verzijl

[Cuyck, Jan heer van (4)]
CUYCK (Jan heer v a n ) (4), overl. 30 Sept. 1382, zoon van den voorgaande. Hij
volgde zijn vader onder voogdij van Dirk van Horn, heer van Perweys op. Zijn voogd
bevestigde 27 Maart 1364 namens hem de voorrechten aan de stad Grave, in 1320
door Otto heer van Cuyk gegeven en stond haar algeheele tolvrijheid, zoowel door
het land van Cuyk, als te water en te land toe; den 8. Oct. 1367 verklaarde dezelfde
van de stad Grave nimmermeer beden te zullen afvorderen, daar hij de toegestane
bede, niet volgens recht, maar uit goedheid van de stad had verlangd. Jan (4) zelf
verbleef gedurende zijn minderjarigheid meestal buitenlands. Zoo was hij in 1364
tegenwoordig bij de kroningsplechtigheid van koning Karel V van Frankrijk te Rheims,
en verbleef na zijn terugkeer uit Frankrijk tot zijn meerderjarigheid meestal aan het
hof te Brussel. In 1371 zelf aan het bewind gekomen, was hij den 17. Sept. 1372
een der medebezegelaars van den bevestigingsbrief der Cortenbergsche en Walsche
kaarten door Wenceslaus en Joanna, hertogen van Brabant. Den 21. Jan. 1375
bevestigde hij de voorrechten der stad Grave en den 13. Mei 1378 beloofde hij aan
genoemde stad daar geen ruiters in garnizoen te leggen zonder toestemming der
burgemeesters; en maakte tevens eenige bepalingen in zake het dagvaarden van
schuldenaars. Den 28. Juni 1378 bekrachtigde hij de schenking der kapel te St.
Agatha bij Cuyk aan de Kruisheeren, die daarbij een klooster bouwden. In 1381 met
den hertog van Gelder naar Westphalen opgetrokken, sneuvelde hij aldaar bij de
belegering van het slot Engelrijk (30 Sept. 1382). Daar zijn huwelijk (1380) met
M e c h t e l d v a n B o e t s e l a e r kinderloos was gebleven, ontstonden na zijn
dood geschillen over de opvolging tusschen zijn oom Wenemar, heer van Malsen
en Meteren, en J a n v a n C u y c k heer van Hoogstraten, oudsten zoon van zijn
oom H e n d r i k heer van Hoogstraten. Wenemar kreeg door invloed zijner talrijke
vrienden Grave en Cuyk van Brabant in leen, waarvoor hij aan den hertog en hertogin
Wenceslaus en Joanna den eed van hulde aflegde.
Zie: J a n W a p , Geschiedenis van het land en der heeren van Cuyk (Utrecht
1858), 137-139, 208-209, 247-248, 262.
Verzijl

[Cuyck, Jan heer van (5)]
CUYCK (Jan heer v a n ) (5), overl. in 1394, zoon van Wenemar (die volgt). Van
hem is als heer van Cuyk alleen bekend, dat hij 1 Juli 1394 de privilegiën der stad
Grave en haar vrijdom van tol in het land van Cuyk bevestigde. Hij overleed zonder
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kinderen, waarschijnlijk reeds in genoemde maand en werd opgevolgd door zijn
zuster J o h a n n a , die reeds 12 Sept. 1394 de vanouds
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aan Grave verleende voorrechten bekrachtigde.
Zie: J a n W a p , Geschiedenis van het land en der heeren van Cuyk (Utrecht
1858), 150-154, 248, 262.
Verzijl

[Cuyck, Otto heer van]
CUYCK (Otto heer v a n ), overl. in 1350, zoon van Jan (1) (vgl. dl. VIII, kol. 351) en
van J u t t a v a n N a s s a u . Hij was de tweede zoon van dezen (de oudste
H e n d r i k was in 1304 vóór Maastricht gesneuveld). Volgens recht had diens zoon
Jan (2), heer van Hoogstraten moeten opvolgen; waarom dit niet het geval is geweest
is duister. Otto voornoemd zegelde voor het eerst al heer van Cuyk in 1318; hij
bevestigde en vermeerderde 8 Jan. 1320 de rechten door zijn voorouders aan de
stad Grave toegestaan. De investituur van Otto als leenman voor Cuyk van het
Duitsche Rijk werd door keizer Lodewijk den 4. Maart 1323 te Keulen bevestigd,
met uitzondering van Grave, dat een vrijgoed der heeren van Cuyk was. Otto was
den 24. Juni 1323 wegens geldgebrek verplicht de vrijheerlijkheid Grave voor 5000
pond zwarte tournoisen aan den hertog van Brabant te verpanden, om ze daarna
wederom in leen terug te ontvangen. Drie jaren later had hij wederom geld noodig
en verkocht daarom al zijn in het sticht van Utrecht en in de landen van Amstel en
Woerden gelegen leenen (één uitgezonderd) aan Willem III graaf van Holland en
ontving voor die in het Sticht 1800 ponden tournoisen. In October 1326 bezegelde
hij een privilegebrief door hertog Jan I van Brabant aan Brussel geschonken,
eveneens één in Nov. 1327 aan de stad Leuven gegeven en 11 Jan. 1329 de keur,
bekend onder den naam van het Privilegium Trinitatis, door genoemden hertog met
betrekking tot het rechts- en administratiewezen gegeven aan de stad 's
Hertogenbosch. Ook was hij met Rycoldus proost van Utrecht een der bemiddelaars
(in Oct. 1331) inzake het huwelijk tusschen Reinoud II graaf van Gelder en Alianora
(Eleonora) zuster van koning Eduard III van Engeland. Hij was, evenals zijn vader,
een dapper krijgsman. Dat toonde hij in den honderdjarigen oorlog tusschen Frankrijk
en Engeland, waarin hij de zijde van den engelschen Koning koos en als aanvoerder
eener legerafdeeling deel nam aan den slag bij Crecy (26 Aug. 1346). Als belooning
voor de vele en gewichtige diensten aan hem bewezen schonk de engelsche koning
Eduard III hem een levenslange jaarrente van 3000 florijnen. Otto komt van 1326
tot 1350 in ruim twintig hier te lande uitgevaardigde charters als getuige voor,
waardoor de bewering van W a g e n a a r , als zou hij zich sedert 1326 metterwoon
te Engeland hebben gevestigd, te niet wordt gedaan. Van Otto is verder ook nog
bekend, dat hij het lakenweversgilde te Grave zeer begunstigde, zoodat de
wolindustrie er tot grooten bloei kwam. Aangezien zijn beide huwelijken met
J o h a n n a erfgename v a n H e v e r l é (overl. in 1332) en J o a n n a v a n
V l a a n d e r e n , dochter van den heer van Dendermonde en weduwe van Gerard
van Diest (overl. in 1333) kinderloos waren gebleven, werd hij als heer van Cuyk
opgevolgd door den zoon van zijn overleden broeder H e n d r i k , Jan (2) heer van
Hoogstraten (die voorgaat).
Zie: J a n W a p , Geschiedenis van het land en der heeren van Cuyk (Utrecht
1858), 128-131,
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206, 258-261; J.T., Uit de geschiedenis van het land van Cuyk in Nieuwe Venlosche
Courant d.d. 18 Mei 1927.
Verzijl

[Cuyck, Wenemar heer van]
CUYCK (Wenemar heer v a n ), overl. in 1390, zoon van Jan (2) (die voorgaat) en
van C a t h a r i n a B e r t h o u t . Hij had omstreeks 1352 de heerlijkheden Malsen
en Meteren bekomen. Den 6. Jan. 1377 was hij één dergenen, die voorkomen in
den landvrede tusschen den hertog van Gelder en de edelen en steden van dat
hertogdom; den 4. Maart 1383 verkocht hij de ‘gruytstat’ te Grave aan Hendrik van
Wisschel; den 25. April 1383 sloot hij een overeenkomst met den heer van Zevenborn
en Cranendonck aangaande hun keurmeedige en hoorige lieden te Cuyk, Bogen
(Beugen) en Wanrode. Den 24. Dec. 1387 werd er een bestand gesloten tusschen
Joanna hertogin van Brabant en Willem hertog van Gelder, waarbij Wenemar heer
van Cuyk en Jan (5), zijn zoon, mede begrepen waren, eveneens onder den zoen
van 12 Oct. 1388 tusschen genoemde hertogin en hertog. Hij kwam in onmin met
zijn zoon Jan, die een dochter van den hertog van Gelder had gehuwd. Jan trok
tegen zijn vader op, zette hem te Nijmegen gevangen en maakte Grave en Cuyk
tot een leen van Gelderland. Hiermede nam de hertog van Brabant echter geen
genoegen; deze deed een inval in het land van Cuyk en sloeg het beleg voor Grave.
Maar terwijl zijn soldaten het land afstroopten, verscheen onverwachts Willem van
Gulik met een legertje van 500 man en overviel den vijand, op wien hij een volkomen
overwinning behaalde. Wenemar, die in 1390 overleden was, liet bij zijn echtgenoote
A l e i d a v a n H a e f t e n drie kinderen na: Jan (5), zijn opvolger, en twee dochters,
beiden J o h a n n a genaamd, waarvan de eerste als opvolgster van haar broeder
15 Dec. 1500 de heerlijkheid Cuyk met de stad Grave aan Gelder overdroeg, en de
laatste gehuwd was met Herbert van Heukelom, heer van Ackooi.
Zie: J a n W a p , Geschiedenis van het land en der herren van Cuyk (Utrecht
1858), 139-149, 248, 262; J.T., Uit de geschiedenis van het land van Cuyk in Nieuwe
Venlosche Courant d.d. 18 Mei 1927.
Verzijl

[Cuijpers, Hermanus]
CUIJPERS (Hermanus), president-schepen 1716-38 te Vlodrop (L.), woonde in het
Brouwhuis op de Markt, huwde 29 April 1691 I d a C h r i s t i n a C l o u t , ged. 1
Nov. 1668 te Vlodrop, dochter van Jacobus C. en Anna Houben. Hun zoon Jacobus,
ged. 24 Jan. 1699 was in 1738 secretaris van Vlodrop en is de stamvader van den
bouwmeester Dr. P.J.H. Cuypers.
van Beurden

[Cuyskens, Joannes]
CUYSKENS (Joannes), geb. te 's Hertogenbosch, overl. te Goes 11 Nov. 1664. Hij
was kanunnik te Würzburg, toen hij door de Zweden werd verdreven; omstreeks
1636 vinden wij hem te Oudewater, waarna hij zich te Raamburg vestigde. Ofschoon
hij daar in armoede en ontbering moest leven, gaf hij toch de voorkeur aan dit
missionarisleven boven zijn rustig en goed bezoldigd ambt te Würzburg. Hij bediende
van Raamburg uit verschillende omliggende plaatsen. Wegens de vervolgingen
werd hij omstreeks 1640 naar Goes verplaatst, waar hij nog 24 jaren arbeidde.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

Kleijntjens

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

191

D.
[Daalen, Albertus van]
DAALEN (Albertus v a n ), geb. te Wageningen 19 Mrt. 1812, overl. te Bennekom
(gemeente Ede) 31 Mrt. 1864, was de derde zoon van Mr. H e r m a n u s
B e r n a r d u s v a n D a a l e n , notaris, en N e e l t j e V o l l e n h o v e n . Hij werd
22 Sept. 1829 cadet der kavalerie aan de milit. academie te Breda en toen deze
naar aanleiding van den belgischen opstand tijdelijk was opgeheven werd hij 20
Nov. 1830 gedetacheerd bij het mobiele leger, en wel bij de infanterie. Hij nam deel
aan den tiendaagschen veldtocht. Bij genoemd wapen werd hij 22 Dec. 1831 tot
tweeden luitenant benoemd en in 1834 bij de grenadiers te 's Gravenhage geplaatst.
Op 2 Mei 1842 werd hij benoemd tot eersten luitenant.
Op 5 Sept. 1842 verkreeg hij op zijn verzoek eervol ontslag uit den militairen
dienst en werd hij tegelijk benoemd tot rijksontvanger te Bennekom. Hij bouwde
daar een woning Dorpzicht.
Op 1 Juni 1849 werd hij in het kiesdistrict Elspeet door de eigenerfden tot lid der
Provinciale staten van Gelderland gekozen. Ingevolge de nieuwe kieswet, waarbij
op 3 Sept. 1850 verkiezingen gehouden werden, herkoos het district Arnhem hem.
Op 9 Jan. 1851 werd hij benoemd tot secretaris van Ede.
Door zijn medeleden werd hij 6 Nov. 1851 tot lid van Gedeputeerde staten van
Gelderland gekozen, hij verkreeg nu eervol ontslag als secretaris. Door de wijziging
der kiesdistricten in Nov. 1852 werd hij als lid der Staten aan het district Ede
toegewezen. Hij bleef tot zijn overlijden lid voor dat district en ook lid van
Gedeputeerden.
Hij heeft veel moeite gedaan tot verbetering der afwatering van de Geldersche
Vallei, die nog steeds veel te wenschen overlaat.
Bij de watersnooden van 1855 en 1861 maakte hij zich verdienstelijk. Hij
begeleidde koning Willem III bij zijn bezoek aan de overstroomde landen.
Hij huwde 7 Oct. 1842 J o h a n n a C o r n e l i a C a u , weduwe van Mr. Jan Paul
Th'eodore Cau, geb. 4 Jan. 1817, overl. 29 Dec. 1845 en 8 Juni 1847 haar zuster
C h r i s t i n a L e v i n a C a u , geb. 1 Sept. 1815, overl. 7 Febr. 1893. Uit het eerste
huwelijk had hij 2 zonen en 2 dochters, uit het tweede eveneens 2 zonen en 2
dochters. Onder de laatsten is te noemen Mr. A l b e r t u s v a n D a a l e n , die zich
ook voor de afwatering der Geldersche Vallei zeer verdienstelijk gemaakt heeft en
die groote heideontginningen in Drente beheert.
Zie: E.A.P. B l o k l a n d , Het Brakel-Harderwijksche geslacht van Daalen ('s Grav.
1925).
Ramaer

[Dachverlies, jonker Hendrik]
DACHVERLIES (jonker Hendrik), zoon van jonker J a n en G o s u i n a v a n
V a r i c k , werd schepen van den Bosch in 1513, hoogschout in 1523, schepen 1530,
1531, 1535, Lid der III. O.L.Vr. Broederschap, overl. 1536. Was gehuwd met
E n g e l k e n C o l e n , dochter van Peter, schepen, en Engelken van Herlaer.
van Beurden

[Daeij, Mr. Maerten]
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DAEIJ (Mr. Maerten) l.U.L., zoon van H e n d r i k en A n n a H e i j k e n s , geb. te
Alkmaar 29 Oct. 1680, overl. te Gorkum 30 Oct. 1733, raad en vroedschap van
Gorkum 1720, schepen 1720-27, burgemeester 1728, 1729, gecommitteerde ter
admiraliteit op de Maze.
Hij huwde te Gorkum 26 Nov. 1715 P a u l i n e M a r i a V e r b o o m , geb. 26
Dec. 1694, dochter
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van Mr. Adriaan Verboom, raad en vroedschap van Gorkum, schepen en
burgemeester, en Maria van der Wallen. Uit hun huwelijk vijf kinderen.
van Beurden

[Dahlem, Christiaan Lodewijk van]
DAHLEM (Christiaan Lodewijk v a n ) was luthersch predikant te Kampen in 1740,
te Enkhuizen van Dec. 1740 tot 12 Jan. 1758 en te Leeuwarden tot 1767. Later
werd hij roomsch; hij is in een klooster gestorven. Hij schreef: Zeedig doch vrijmoedig
antwoord aan D.C. van W. schrijver van het eer- en faamroovend paskwil, genaamd:
Geesselroede gepast op den rug van C.L. van Dahlem (Emmerik 1767).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der luth. kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 56v.; d e z ., Gesch. der luth. kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 173-175.
Knipscheer

[Dam, Anthonie Willem van]
DAM (Anthonie Willem v a n ), geb. te 's Gravenhage 2 Januari 1815, overl. aldaar
25 Januari 1901. Zijn eerste opleiding ontving hij in het Burgerweeshuis, waarin hij
op zeer jeugdigen leeftijd was opgenomen; vervolgens werd hij aangenomen in de
Fundatie der vrouwe van Renswoude, ontving teekenonderwijs bij den architect
Roodenburg en op de haagsche teekenacademie. Zijn studiiën voltooide hij te Parijs
bij Henri Labrouste. Als winnaar van den Prix de Rome maakte hij een studiereis
naar Zwitserland, Italië en Griekenland. Bij een uitgeschreven prijsvraag (in 1844)
voor den bouw van de Zuiderkerk aan de Gedempte Glashaven te Rotterdam, werd
zijn plan bekroond en werd hem de uitvoering van den bouw opgedragen. Hierdoor
vestigde hij zich te Rotterdam. Verschillende woonhuizen, villa's, fabrieken, pakhuizen
werden aldaar onder zijn leiding gebouwd. Ook werd hij benoemd tot hoofdleeraar
voor de bouwkunst aan de academie. Tot 1887 vervulde hij dit ambt. Bij zijn afscheid
van deze instelling werd hem door zijn oud-leerlingen een gouden eerepenning
aangeboden. v. Dam behoorde tot de oprichters van de Maatschappij tot bevordering
der bouwkunst. Hij schreef: De Zuiderkerk in Rotterdam geschetst in zijn voornaamste
gebouwen (Rotterdam 1863).
Zie: C.T.J.L. R i e b e r , A.W. van Dam in Bouwkundig Weekblad (1901), 37; In
Memoriam A.W. van Dam in De Opmerker (1901), 37.
Portret in Bouwkundig Weekblad (1901), 37.
Hoogeveen

[Dam, Ate Hendriks van]
DAM (Ate Hendriks v a n ), geb. te Gorredijk, overl. te Pingjum, 1877, werd 21 Sept.
1858 als theol. student ingeschreven aan de hoogeschool te Leiden, schreef het
tooneelstuk Bromhof de verrader, (Leeuwarden 1876), dat met een prijs werd
bekroond, en o.a. in zijn geboorteplaats is gespeeld. Het Kamerlid G. van der Zwaag
maakte op zijn overlijden een gedicht, dat J. van der Tol, redacteur van Sljucht en
Rjucht, in het Friesch vertaalde.
Zie: J.v.d. T o l , Oantinken oan Ds. II. van Dam to Peinjum in Sljucht en Rjucht
(1918), 596.
Wumkes
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[Dam van Noordeloos, Mr. Jacob van]
DAM VAN NOORDELOOS (Mr. Jacob v a n ), geb. te Rotterdam 29 Dec. 1791,
overl. aldaar 19 Febr. 1872, was de zoon van D i r k W i l l e m v a n D a m en
M a r i a S l e t t a v a n W a g e n i n g e n . Hij verloor zijn vader in 1795 en werd
door zijn moeder opgevoed.
Hij werd 10 Apr. 1809 als student te Leiden ingeschreven en promoveerde daar
in 1812 in de
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rechten. Hij ging te Brakel bij zijn ouderen broeder wonen en administreerde, toen
deze als garde d'honneur naar Frankrijk werd weggevoerd, diens en zijn eigene
bezittingen in de Bommelerwaard.
In 1815 nam hij dienst bij een compagnie jagers te paard, waarmede hij na den
slag bij Waterloo Frankrijk binnentrok. Hij kocht in 1816 een suikerraffinaderij te
Rotterdam, die hij dirigeerde, maar in 1820 verkocht.
In Oct. 1824 werd hij tot lid van den raad der stad Rotterdam gekozen. Hij werd
daar ook lid van het armbestuur en van den militieraad. Op 2 Juni 1834 koos de
raad hem tot lid der Staten van Holland en 9 Juli 1838 kozen zijn medeleden in
Zuid-Holland hem tot lid van Gedep. staten. Hierdoor verviel zijn lidmaatschap van
den raad. Als lid der Staten ging hij in Nov. 1840 naar Zuid-Holland over. Op 27
Juni 1845 verkreeg hij op zijn verzoek met het oog op zijn gezondheid eervol ontslag
als Gedeputeerde. Lid der Staten bleef hij.
Op 8 Juli 1848 kozen de Staten van Zuid-Holland hem tot lid van de Tweede
Kamer, maar hij nam deze benoeming niet aan. Wel nam hij het lidmaatschap der
dubbele Tweede Kamer ter beoordeeling van de wetsontwerpen tot
grondwetsherziening, waartoe hij door die Staten 9 Sept. d.a.v. gekozen was, aan.
Op 17 Sept. 1850 werd hij, nu in het district Rotterdam 2, tot lid der Staten van
Zuid-Holland herkozen, maar reeds in Februari nam hij als zoodanig ontslag. Later
is hij niet weer in eenig openbaar lichaam opgetreden.
Hij schreef veel in den Navorscher onder den schuilnaam V.D.N. Hij zag de
drukproeven van het biografisch woordenboek van van Harderwijk (dl. IV, kol. 711),
die sedert 1857 en van Schotel (dl. III, kol. 1146), die sedert 1862 het biografisch
woordenboek van van der Aa vervolgden, na. Eenige jaren later onttrok hij zich
daaraan, naar zijn levensbeschrijver zegt wegens de slordigheid der redactie.
In de Kroniek van het utrechtsch Historisch genootschap van 1849, blz. 354, heeft
hij een verklaring van graal Leicester, die van geschiedkundig belang is,
medegedeeld.
Hij werd in 1842 lid der Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden.
Hij was ongehuwd.
Zie een levensschets van hem door A. de J a g e r in Handelingen van de
Maatschappij der Ned. letterkunde (1872), 183.
Ramaer

[Dames, Wilhelm Godfried]
DAMES (Wilhelm Godfried), overl. te Zaandam 11 Oct. 1803. Hij was luthersch
predikant te Deutekum van 5 April 1789 tot 16 Oct. 1791, te de Rijp tot 4 Nov. 1792,
te Groningen tot Juli 1795, eindelijk te Zaandam. Hij schreef: Verantwoording van
den burger W.G. Dames, Christenleeraar.... te Zaandam, wegens deszelfs geheele
handelwijze voor en bij het beroepen van zijn persoon tot leeraar in de luthersche
gemeente te Leiden (Zaand. 1797).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der luth. kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 57v.
Knipscheer

[Dammerscheidt, Leonardus van]
DAMMERSCHEIDT (Leonardus v a n ), geb. te Voerendael, overl. te Rolduc hij
Kerkrade 15 Oct. 1557, was een zoon van jonkheer J a n v a n D a m m e r s c h e i d t
en stamde van het kasteel van dien naam onder Voerendael. In 1522 werd hij
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benoemd tot abt van Kloosterrade of Rolduc. Hij deed deze abdij, welke door brand,
plundering en aanhoudende oorlogen erg had geleden en geheel bouwvallig was
geworden, opnieuw optrekken; van zijn werk bestonden nog in 1700 de oude muren
van beide slaapzalen en van het kapittelgebouw, dat den oost- en noordvleugel der
abdij uitmaakte; deze laatste bestond nog in 1876. Ook in de geldelijke
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inkomsten der abdij bracht hij verbetering, wist belaste goederen weder vrij te maken
en kocht andere terug. In Aken kocht hij op de Elfschornsteinstraat een huis met
tuin als toevluchtsoord voor de kloosterlingen in oorlogstijd. Hij wist zich het recht
op de kolengroeven, onder Kerkrade gelegen, te verzekeren; herstelde tevens de
kloostertucht, zoowel in de abdij zelf, als in de afhankelijke vrouwenkloosters, terwijl
hij in de parochiën, waarover de abdij het patronaatsrecht had, plichtsgetrouwe
herders aanstelde; ook bevrijdde hij het land van Herzogenrade, dat voor 20.000
gulden aan den Hertog van Gulik verpand was, van diens dwingelandij, door de
pandsom af te lossen. Tot belooning voor zijn ijver en goede diensten, werd hij door
keizer Karel V tot diens raadsheer benoemd.
Zie: R. C o r t e n e n A.H.M. R u y t e n , Rolduc in woord en beeld, 115-117; Publ.
de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXII (1885), 232, XL (1904),
261-266, 270, 315-318.
Verzijl

[Damsté, Jan Sinninghe]
DAMSTÉ (Jan S i n n i n g h e ), geb. te Groningen, overl. in 1883, zoon van P i e t e r
S i n n i n g h e D a m s t é , werd 15 Sept. 1824 ingeschreven als student aan de
hoogeschool van zijn geboortestad en was predikant te Vriescheloo (1830-44),
Bellingwolde (1844-53) en Hoogezand (1853-74). In 1874 verkreeg hij emeritaat.
Van hem verscheen: De Bevrijding van Groningen in 1672, Leerrede over Galaten
5: 1, gehouden op 27 Aug. 1843 in de Nieuwe Kerk te Groningen (Groningen 1843).
Wumkes

[Dapper, Hendrik]
DAPPER (Hendrik), zoon van B i t t e r D., gemeensman, en C h r i s t i n a E l s i n c k ,
ged. te Deventer 10 Aug. 1628, begr. aldaar 26 Nov. 1694, student te Harderwijk
1648-51, te Deventer 1649, te Leiden 1652, J.U. Dr. Hij was 1665-70 gezworene
van de Tolstraat te Deventer, 1671 en 1672 burgemeester aldaar.
Hij huwde 1657 te Wilp C a t h a r i n a W o e c k a m a of O e c k a m a uit Enkhuizen.
Uit dit huwelijk drie kinderen.
Zie: K r o n e n b e r g , Deventer geslachten in Maandbl. Ned. Leeuw XLV, 102.
van Beurden

[Dasveldt, Jan]
DASVELDT (Jan), schilder en etser, werd gedoopt 26 Aug. 1770 te Amsterdam en
overleed aldaar 11 Febr. 1855. Hij begon als dilettant, ontving onderwijs in schilderen
en teekenen van H. Stokvisch en werkte daarna naar de natuur. D. werd lid van de
amsterdamsche academie. Hij muntte uit in het schilderen van honden, zijn bijnaam
was ‘de kleine Potter’. Van 1814 tot 1818 waren zijn schilderijen tal van malen te
zien op tentoonstellingen te Amsterdam. Het Rijksmuseum te Amsterdam bezit, in
bruikleen van de gemeente Amsterdam, een St. Bernhardshond, en een schilderij
voorstellend twee honden. Zijn etsen, ongeveer 13 in getal, stellen bokken, paarden,
honden voor. Teekeningen van zijn hand bevinden zich o.a. te Weenen in de
Albertina, in Haarlem Mus. Teyler (4 stuks voorst. honden, paarden), in Amsterdam
Rijkspr. kabinet (2 boschlandschappen, aquarel, stier, paard), in Londen Brit. Museum
(kop van een geit, 3 schapen).
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Zie: U. T h i e m e e n F. B e c k e r , Allgem. Künstlerlexikon VIII (1913), 417; A.v.
W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906), 382; aant. E.W. M o e s , in
Rijksprentenkabinet te Amsterdam, afd. schilders.
J.M. Blok

[Daventraeus, Henricus]
DAVENTRAEUS (Henricus), gedoopt 25 Juni 1616 te Deventer, overl. te Leeuwarden
25 Dec. 1664, zoon van C l a e s v a n O s en P e t e r k e n C h r i s t o f f e r s . Als
candidaat werd hij toegelaten onder den naam H e n r i c u s
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N i c o l a u s S w o l l a n u s door de classis Swollana en te Tjerkgaast tot predikant
beroepen 27 Nov. 1639. Van hier ging hij in 1643 naar Joure en wel onder den
veranderden toenaam van D a v e n t r a e u s , dien hij vervolgens gevoerd heeft.
Van Joure ging hij in 1651 naar Bolsward, waar hij den 6. Juli 1656 G r i e t j e
B o g e r m a n s uit Koevorden trouwde; in 1657 ging hij naar Leeuwarden. Hij was
te Bolsward een goede kennis van den frieschen dichter Gijsbert Japiks, en uit dien
hoofde dan ook wel eens de overbrenger van latijnsche verzen tusschen hem en
Gabbema. Proeven van zijn dichtkunst vindt men in P. K o ë l l e r , Pietas regia
(Leeuwarden, 1651); G e l l i u s B o e t i u s , Prophetische Duyve II (Leeuw. 1664);
F. E l g e r s m a , De Herder Israëls (Leeuw. 1670). G. Japiks noemt hem een leeraar
van groote kennis (great bewittenschipt).
Zie: J.H. H a l b e r t s m a , Hulde aan Gijsbert Japiks (Bolsward 1824) II, 372-374;
T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 23, 269, 612,
620.
Wumkes

[Dedel, Jacob Willem]
DEDEL (Jacob Willem), geb. te Amsterdam 19 Juni 1778, overl. te 's Gravenhage
23 Mei 1848, was de tweede zoon van Salomon Dedel (dl. V, kol. 126) en S a r a
M a r i a v a n d e P o l l . Hij ging in het vak der belastingen en werd omstreeks
1805 inspecteur. Op 18 Apr. 1814 werd hij raad van financiën, toegevoegd aan den
administrateur van dat vak, voor de directe belastingen. Op 10 Jan. 1816 werd hij
benoemd tot referendaris 1e klasse. Hij werd 16 Juni 1819 met ingang van 1 Aug.
d.a.v. benoemd tot directeur-generaal der directe belastingen, waaronder ook de
posterijen gebracht werden, en had als zoodanig zitting in den door Willem I elke
week voorgezeten kroonraad. Reeds 21 Dec. 1820, waarschijnlijk ter bezuiniging,
werd hij met ingang van 1 Jan. 1821 eervol ontslagen en zijn departement gevoegd
bij de generale directie der ontvangsten onder Appelius (dl. VII, kol. 16). Hij werd
tegelijk tot lid der Eerste Kamer benoemd, een bewijs, dat de Koning niet ontevreden
over zijn beheer was. Hij is tot zijn overlijden lid gebleven.
Daar de discussiën in de Eerste Kamer geheim waren, is van Dedel's richting
weinig bekend. Men weet alleen, dat hij de beide door den Koning op 29 Sept. 1830
gestelde vragen over de administratieve scheiding van noord en zuid, als de
meerderheid der noordelijke en bijna alle zuidelijke leden, bevestigend beantwoordde,
waaruit blijkt, dat hij niet tot de ultra-conservatieven behoorde. De Koning heeft,
later telkens weder hopende geheel België terug te winnen, geen rekening met de
uitspraak der Kamers gehouden.
Hij huwde 21 Mei 1799 A g n e s M a r i a C o r v e r H o o f t , geb. 10 Febr. 1776,
overl. 19 Mei 1854. Bij haar had hij 4 zonen, allen op den leeftijd van 25 à 29 jaren
overleden en 3 dochters.
Ramaer

[Dedel, jhr. Mr. Pieter Samuel]
DEDEL (jhr. Mr. Pieter Samuel), geb. te Amsterdam 22 Oct. 1766, overl. aldaar 2
Nov. 1851, was de zoon van M r . W i l l e m G e r r i t D e d e l en J a c o b a
Elisabeth Crommelin.
Hij werd te Leiden 1 Jan. 1782 als student ingeschreven en promoveerde aldaar
in de rechten op stellingen 8 Dec. 1787. Nog in hetzelfde jaar werd hij benoemd tot
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ordinaris secretaris bij de schepenbank van Amsterdam. In het begin van 1795 werd
hij als zoodanig afgezet.
Hij nam, toen hij als velen aan het herstel van het Oranjehuis wanhoopte, de
betrekking van
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inspecteur der posterijen, waartoe koning Lodewijk hem in Nov. 1807 benoemde,
aan en bleef dit tijdens en na de fransche overheersching.
Hij werd 29 Aug. 1814 door den Souvereinen Vorst benoemd tot lid der Provinciale
staten van Holland voor de stad Amsterdam en zijn medeleden kozen hem 28 Juni
1815 tot lid van de dubbele vergadering der Staten-Generaal, ter beoordeeling van
de voor het vereenigd koninkrijk ontworpen grondwet, en 9 Juli 1819 tot lid van de
Tweede Kamer.
Hij verkreeg op zijn verzoek in 1825 eervol ontslag als inspecteur.
Hij beantwoordde 29 Sept. 1830, evenals Hooff, Corver Hooft en enkele andere
geenszins conservatieve leden, de vraag: of onze instellingen gewijzigd behoorden
te worden, ontkennend, maar die: of bij bevestigend antwoord de grondwet gewijzigd
behoorde te worden, bevestigend. Op 24 Mei 1831 stemde hij ook met de
vooruitstrevenden voor het voorstel Warin tot wijziging der grondwet in liberalen zin,
dat toen met 30 tegen 10 stemmen verworpen werd. Bij zijn periodieke aftreding
tegen Oct. 1837 verzocht hij niet herkozen te worden; hij werd 6 Juli vervangen.
Hij werd in 1815 in de ridderschap van Holland opgenomen.
Hij werd in 1828 lid van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden.
Hij huwde 27 Sept. 1789 J o h a n n a E l i s a b e t h B a c k e r , geb. 28 Nov. 1770,
overl. 31 Mrt. 1810, bij wie hij 3 zonen en 8 dochters had.
Een levensbericht over hem door v a n H a l l (dl. VI, kol. 688) komt voor in de
Handelingen van de Maatschappij d. Ned. letterkunde 1852, 18.
Ramaer

[Dedel, Salomon baron]
DEDEL (Salomon baron), geb. te Amsterdam 25 Apr. 1775, overl. te Londen 17
Aug. 1846, was de zoon van S. Dedel (dl. V, kol. 126) en S.M. v a n d e P o l l .
Hij ging in den diplomatieken dienst en werd in 1803 secretaris van legatie te
Parijs, was sedert 1810 buiten dienst, werd in 1815 gezant te Stockholm, in 1824
te Madrid en eindelijk in het begin van 1833 te Londen. Zijn ambt te Londen was tot
1839 uiterst moeilijk. Reeds dadelijk had hij een succes te boeken doordat de
londensche conventie der vijf groote mogendheden op 21 Mei 1833 besloot, het
voor Nederland uiterst schadelijke embargo op te heffen en de in het laatst van
1832 gevangen krijgslieden, die de antwerpsche citadel verdedigd hadden, vrij te
laten; daartegenover stond Nederland de vrije vaart op de Schelde en de Maas toe.
Nog 6 jaren wisselden de kansen maar Dedel mocht de voldoening smaken, dat
mede door zijn streven de voor Nederland aannemelijke verdragen van 19 Apr.
1839 gesloten werden.
Hij bleef tot zijn overlijden gezant.
Hij werd in 1815 in den nederlandschen adel ingelijfd, in 1844 werd hij baron.
Op 30 Mei 1810 huwde hij C a t h a r i n a S c h i m m e l p e n n i n c k , dochter van
den raadpensionaris, geb. 4 Jan. 1790, overl. 25 Mei 1842, bij wie hij 2 zonen, van
wie een op den leeftijd van 17 jaren overleed, en een dochter had.
Zijn door C.H. Hodges geschilderd portret is in het bezit van jhr. G.S. Boreel op
Huize Westerhout te Wijk aan Zee.
Ramaer

[Deinse, Mr. Johannes Jacobus van]
DEINSE (Mr. Johannes Jacobus v a n ), geb. te Middelburg 10 Aug. 1791, overl. te
Goes 15 Mei 1870, was de oudste zoon van Ds. Ant. van Deinse (dl. IV, kol. 497).
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Hij werd te Leiden als student ingeschreven 15 Juli 1809 en promoveerde aldaar
in de rechten in
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1812. Hij werd advocaat te Goes, werd in 1815 tot procureur en op 16 Sept. 1838
tot rechter in de arrondissementsrechtbank aldaar benoemd.
Op 17 Sept. 1850 werd hij in het kiesdistrict Goes gekozen tot lid der Provinciale
staten van Zeeland en 17 Mei 1853 volgde zijn verkiezing in hetzelfde district tot lid
der Tweede Kamer. Hij behoorde tot de conservatieve partij.
In Juli 1853 nam hij ontslag als lid der Staten. Toen hij 30 Juli 1859 benoemd
werd tot president der goesche rechtbank, nam hij als Kamerlid ontslag en verzocht
hij den kiezers, bij de verkiezing niet op hem te stemmen. Hij bleef president tot zijn
eervol ontslag, dat hem 25 Aug. 1869 met ingang van 1 Oct. d.a.v. op zijn verzoek
verleend werd.
Hij huwde 22 Apr. 1813 G a b r i ë l l e L o u i s e V a l c k e n a e r , geb. 26 Sept.
1794, overl. 10 Mei 1876, bij wie hij 2 zonen en een dochter had.
Ramaer

[Dekama, Jw van]
DEKAMA (Jw v a n ), hoveling te Baard, geb. in 1449 of 1450, overl. 24 Oct. 1523,
begr. in de St. Martenskerk te Franeker, zoon van H e t t e , hoveling te Weidum,
schieringer, en van W i c k A l b a d a , was potestaat in Friesland (1 Jan. 1494), in
1498 een der schieringsche hovelingen, die Hertog Albrecht van Saksen als
beschermheer van Westergoo uitriepen, raadsheer in het hof van Friesland (1500),
grietman van Baarderadeel (omstreeks 1510). Zijn tweede echtgenoote T r y n v a n
H o t t i n g h a (overl. 15 Mei 1539, begr. in de St. Martenskerk te Franeker), schonk
hem o.a. een zoon: H e t t e v a n D e k a m a (overl. 20 Sept. 1522, begr. in de
Galileërkerk te Leeuwarden), aanhanger van Bourgondië, grietman van Baarderadeel
(1517), gehuwd met R e y n s c k v a n K a m s t r a , erfdochter op Kamstra-state te
Jelsum (overl. 4 Aug. 1549, begr. in de Galileërkerk te Leeuwarden), dochter van
Renick en Gerlant Thoe Hoxwier.
Zie: M.A. v a n R h e d e v a n d e r K l o o t e n R.N.G.M. B ä r , Genealogische
kwartierstaten van Nederlandsche geslachten ('s Gravenh. 1887-92).
Verzijl

[Dekama, Peter van]
DEKAMA (Peter v a n ), ridder, J.U. doctor, hoveling te Jelsum en te Leeuwarden,
overl. 17 Aug. 1568, begr. in de St. Vitus- of Domkerk van Oldehove te Leeuwarden,
zoon van H e t t e en R e y n s c k v a n K a m s t r a (vgl. vorig art.), was grietman
van Baarderadeel (1538), raadsheer in het hof van Friesland (Dec. 1538), kocht in
1553 met zijn medegenooten de zoogenaamde compagnons-veenen in Schoterland,
huwde C a t h a r i n a v a n L o o (geb. te 's Gravenhage 1 Juli 1522, overl. te
Leeuwarden, begr. in de St. Vituskerk aldaar), dochter van Gerrit van Loo en van
Margrieth van Eemskerck.
Zie: M.A. v a n R h e d e v a n d e r K l o o t e n R.N.G.M. B ä r , Genealogische
kwartierstaten van Nederlandsche geslachten ('s Gravenh. 1887-92).
Verzijl

[Delden, Johannes van of Sinthius]
DELDEN (Johannes v a n ) of S i n t (h)i u s , S y n t h i u s , S y n t h e i m , waarschijnlijk
geb. omstr. 1450 en overl. in 1533. Als leeraar aan de deventer fraterschool omstr.
het begin der 16de eeuw, was hij ook leermeester van Erasmus. Van hem verscheen:
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Magistri Alexandri De villa Dei opus, cum glossa (Daventriae 1488); ook verschenen
onder den titel: Glossa super prima et secunda parte doctrinalis Alexandri Galli
Grammatici per J o a n n e m S y n t h e n (Dav. 1497); ook als: Commentarii
Grammatici in doctrinale Alexandri (Paris 1497; herdr. 1504). Zijn: Composita
verborum. Ejusdem verba deponentialia verscheen te Deventer in 1490, 1495, 1498
(1499 ?).
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Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland I ('s Hert. 1852), 353, III (1856), 361, 410;
d e z ., Verhandeling over Erasmus als Nederl. kerkhervormer ('s Gravenh. 1850),
14, aant. 7; J.A. F r o u d e , Desiderius Erasmus, zijn leven en zijne brieven I (Amst.
1897), vert. door J.H. M a r o n i e r , 4, aant. 2; J. L i n d e b o o m , Het bijbelsch
humanisme in Nederland (Leid. 1913), 76; J.C. v a n S l e e , De illustre school te
Deventer ('s Gravenh. 1916), 1; P.S. A l l e n , Opus Epistolarum Des. Erasmi l (1906),
p. 48.
Knipscheer

[Deprez d'Aye, jhr. Antoine Florent Albert]
DEPREZ D'AYE (jhr. Antoine Florent Albert), geb. te Namen 20 Apr. 1759, overl.
te Aye, provincie Luxemburg, 23 Aug. 1841, werd reeds in 1769 kadet in het
waalsche regiment infanterie in dienst van de republiek der Vereenigde Nederlanden.
In 1775 werd hij vaandrig in het regiment mariniers van Douglas. Hij werd daarbij
in 1781 luitenant en in 1790 kapitein.
In 1793 ging hij over naar de grenadiers. In 1795, na den inval van het fransche
leger onder Pichegru, nam hij ontslag uit den nederlandschen militairen dienst en
vestigde hij zich op zijn bezittingen te Aye. Op 27 Oct. 1808 werd hij benoemd tot
vrederechter te Marche en op 28 Jan. 1812 tot rechter-plaatsvervanger aldaar.
Toen de troepen der tegen Napoleon verbonden mogendheden in het laatst van
1813 België binnentrokken, werd hij benoemd tot voorloopig administrateur van het
arrondissement Marche. Deze betrekking werd opgeheven toen in 1815
districtscommissarissen benoemd werden.
Hij werd Juli 1820 door de Staten van het groothertogdom Luxemburg tot lid der
Tweede Kamer gekozen. Hij heeft hier weinig invloed gehad vooral daar hij
voorstander van het nederlandsche gouvernement en van liberale gezindheid was.
Hij verkreeg op zijn verzoek in Juni 1829 ontslag als Kamerlid. Hij werd in 1816 in
den adelstand verheven.
Na 1830 heeft hij zich niet met de openbare zaak ingelaten.
Hij huwde J u s t i n e E l é o n o r e d e B e l h o s t a d e H a s s o n v i l l e .
Ramaer

[Deren, Jelys]
DEREN (Jelys), geb. in Nykerck in Vlaanderen, gevonnist in Groningen in Aug.
1571.
Hij was van beroep bierbrouwer en week bij den aanvang der troebelen naar
Engeland uit. In Febr. 1571 was hij in Londen, kwam daar in aanraking met Johan
Symonsz., van Westkappel, kapitein der Watergeuzen. Hij wilde naar Emden varen
en van daar over land naar den Prins van Oranje gaan. Om uit Engeland weg te
komen trad hij in dienst der Watergeuzen. Dezen bleven veertien dagen op zee
kruisen tusschen Dover en Calais en nadat zij een koopvaarder hadden genomen
gingen de Watergeuzen in Engeland den buit verkoopen. Later werden nog eenige
visschers uit Zeeland gerantsoeneerd; zij moesten het losgeld op Borkum komen
brengen. Kort daarna viel hij den Spanjaarden in handen, werd gevangen naar
Groningen gebracht en daar op 12 Mei 1571 verhoord.
Zie over hem: Rijksarch. van België te Brussel, Secr. d'Etat Allemande, dl. 193,
p. 148.
Vogels
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[Deijm, Jan]
DEIJM (Jan), geb. 22 Mrt. 1693, overl. 8 Febr. 1749, in 1722 raad en vroedschap
van Gorinchem, van 1731-36 burgemeester, in 1740 lid van de admiraliteit op de
Maze, ontvanger der gemeene middelen; hij huwde 23 April 1726 J e n a t t a
M a g t e l i n a v a n S c h u y l e n b u r g , dochter van Dionys, burgemeester, en
Catharina
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Praam. Zij was geb. 17 Aug. 1698 en overl. 3 Juni 1772.
Zie: Bijdrage maagschap Deijm in Maandbl. Ned. Leeuw XVIII, 137.
van Beurden

[Dibbetz, Henri Joan]
DIBBETZ (Henri Joan), geb. 4 Jan. 1817, overl. 26 Dec. 1874, een der oprichters
van de vereeniging ‘Vrienden der Waarheid’, die een baanbreekster is geweest van
de Doleantie in 1886. Dr. Kuyper gaf in 1909 op den Bondsdag te Scheveningen
aan den Nederl. Bond van jongelingsvereenigingen op gereformeerden grondslag
over hem een loffelijk getuigenis.
Zie: jaargangen van het weekblad De Heraut in de jaren 1880-90; J. B r e s s e n ,
De Gedachtenis des Rechtvaardigen, het Leven van H.J. Dibbetz, een vriend van
Dr. A. Kuyper (Amsterdam 1875).
Wumkes

[Diephuis, Mr. Gerhardus]
DIEPHUIS (Mr. Gerhardus), geb. 6 Febr. 1817 te Farmsum, gemeente Delfzijl, overl.
te Groningen 4 Nov. 1892, was de zoon van M a r c u s C o r n e l i u s D i e p h u i s ,
koopman, en C o r n e l i a P a l m e r .
Hij werd te Groningen als student ingeschreven 11 Sept. 1832 en promoveerde
aldaar 1 Juli 1840 in de rechten op een dissertatie De matrimonio. Op 1 Juni 1842
werd hij opnieuw ingeschreven als student en nu promoveerde hij, ditmaal in de
letteren, op 25 d.a.v. op een dissertatie De jure et ratione divortiorum apud
antiquissimos Romanos. Hij werd op 1 Oct. 1844 tot rechter te Winschoten benoemd;
op 15 Febr. 1848 tot schoolopziener.
In het kiesdistrict Winschoten werd hij 16 Sept. 1850 tot lid der Provinciale staten
van Groningen gekozen. Op 12 Dec. 1855 werd hij benoemd tot raadsheer in het
provinciaal gerechtshof van Groningen en nam toen ontslag als lid der Staten.
Op 16 Dec. 1857 werd hij met ingang van 1 Jan. 1858 benoemd tot inspecteur
van het lager onderwijs in de provincie Groningen. Hierdoor verviel zijn
schoolopzienerschap en moest hij ook ontslag als raadsheer verzoeken, dat hem
20 Jan. 1858 verleend werd. Ook in dit ambt bleef hij niet lang; eindelijk bereikte hij
zijn bestemming door de benoeming op 6 Juli 1859 met ingang van 1 Sept. d.a.v.
tot hoogleeraar aan de groningsche universiteit. Verschil met zijn ambtgenooten
was aan de aanneming van dit ambt niet vreemd. Zijn inaugureele rede hield hij 22
Sept. 1859, zij was getiteld Over de wetenschap des regts in betrekking tot de
wetgeving. Hij doceerde het burgerlijk recht, het handelsrecht en de burgerlijke
rechtsvordering. In ditzelfde jaar werd hij tot lid van den gemeenteraad van Groningen
gekozen, maar hij nam deze benoeming niet aan.
Sedert 1845 was hij met Mr. A. O u d e m a n redacteur van het tijdschrift
Opmerkingen en mededeelingen betrekkelijk Nederlandsch regt. Van 1868 tot 1876
redigeerde hij met denzelfde het Tijdschrift voor het Nederlandsch regt.
Zelden is door één geleerde zooveel geschreven. Hoewel men hulde bracht aan
Diephuis' groote geleerdheid, werd door Mr. S.M.S. Modderman, wethouder van
Groningen, opgemerkt, dat zijn laatste pennevruchten meer in de breedte dan in
de diepte gingen, waarom hij schertsend voorstelde, den hoogleeraar voortaan
Breedhuis te noemen.
Hij werd 28 Febr. 1880 lid eener Staatscommissie tot herziening van het burgerlijk
wetboek, maar wegens de drukke werkzaamheden voor een tweede uitgaaf van
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een zijner standaardwerken werd hij op zijn verzoek 3 Mrt. 1887 daarvan ontheven.
Op 23 Juli 1887 bij het bereiken van den 70-jarigen leeftijd werd hij met ingang van
20 Sept. d.a.v. op zijn verzoek als hoogleeraar eervol ontslagen.
Hij werd lid van het Provinciaal utrechtsch
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genootschap van kunsten en wetenschappen in 1847 en van de Maatschappij der
Nederlandsche letterkunde te Leiden in 1851.
Hij huwde 16 Juli 1840 A l e g o n d a G e e r t r u i d a Ho m m e s , geb. 15 Dec.
1817, overl. 25 Sept. 1868, bij wie hij 4 zonen en 6 dochters had.
Hij schreef: Het Nederlandsch burgerlijk regt naar de volgorde van het burgerlijk
wetboek, 9 dln. (Gron. 1844-55); de 2e druk, geheel omgewerkt, verscheen van
1856-59, de 3e druk, weder geheel omgewerkt, nu in 13 dln., van 1868-91; Van de
akten van den burgerlijken stand (Gron. 1847); Iets over de vraag, welke vroegere
wetten enz. nevens de Nederlandsche wetboeken voortdurend van kracht zijn, in
Opmerkingen en mededeelingen betreffende het Nederlandsch regt 1847, blz. 65;
Handboek voor 't Nederlandsch burgerlijk regt, 3 dln. (Gron. 1862-64); een tweede
druk, weder geheel omgewerkt, verscheen van 1876-77, de derde, waarbij hetzelfde
het geval is, van 1884-85; Handboek voor 't Nederlandsch handelsregt, 3 dln. (Gron.
1865-76); de 2e druk, eveneens omgewerkt, verscheen van 1874-75. Ook schreef
hij veel in het rechtsgeleerd tijdschrift Pro excolendo jure patrio.
Zijn levensbericht van de hand van Mr. W. H e c k e r komt voor in de Handelingen
der Maatschappij d. Ned. letterkunde van 1893, blz. 11, kortere door Mr. J.
O p p e n h e i m in Eigen Haard 1892, blz. 824 en een in den Groningschen
volksalmanak voor 1894, blz. 33.
Ramaer

[Dirksz, Cornelis]
DIRKSZ (Cornelis), burgemeester van Monnikendam, geb. 1542, overleden Augustus
1583 en begraven te Durgerdam, wordt op den van hem bewaarden commandostaf
Cornelies Janssen Dirikzoon genoemd en gewoonlijk aangeduid als admiraal Dirks.
Van zijn leven is niet veel bekend.
Door de inneming van Haarlem (12 Juli 1573) werd het opgestane gebied van
Holland in twee deelen gescheiden. De hertog van Alva wilde nog voor den winter
het Noorderkwartier onder het gezag van den Koning van Spanje terugbrengen.
Reeds op 16 Juli trok een leger van 16.000 man, onder bevel van Frederik de Toledo,
naar Alkmaar, om de stad te overrompelen en als dat niet gelukte het beleg er voor
te slaan. Tegelijk had hij te Amsterdam, Harlingen en Groningen een aanzienlijke
vloot laten uitrusten. De graaf van Bossu, de stadhouder van Holland, Zeeland en
Utrecht, zou als admiraal op ‘de Inquisitie’ den tocht leiden. Onder hem stonden
François van Boshuysen als vice-admiraal en Jan Simonsz Rol als kapitein.
De Noordhollanders konden daar geen gelijkwaardige vloot tegenover stellen.
Hun schepen waren minder in aantal, kleiner van bouw, minder goed bezeild, met
een geringer aantal kanonnen gewapend, minder vèrdragend. Cornelis Dirksz, de
31-jarige burgemeester van Monnikendam, was aangezocht het bevel over deze
vloot op zich te nemen en Pieter Cornelisz. Bak van Hoorn om als vice-admiraal op
te treden.
Het gelukte aan de vloot van Bossu, onder begunstiging van hoogtij en goeden
wind, over de versperring van wrakken heen te komen, die de Noordhollanders in
den mond van het IJ hadden aangebracht en de beide vloten bevonden zich
tegenover elkander. Admiraal Dirksz. belegde krijgsraad en er werd besloten naar
het Pampus te zeilen en den vijand op ruimer zee slag te leveren. Bossu maakte
van dit terugtrekken gebruik om de Schellingwouder schans te land en ter zee aan
te vallen en te bemachtigen evenals de andere schansen aan den Waterlandschen
dijk. Hij keerde weer naar Amsterdam terug om met Alva over het bezetten der
schansen te overleggen.
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Admiraal Dirksz. maakte zich dezen tijd te nutte om de sterkte van zijn vloot op 24
bodems te brengen, voer bij hoog water over het Pampus en ging ten anker voor
het oosteinde van Marken.
Op 5 October zeilde Bossu daar op hen aan en begon een geschutgevecht dat
van 's middags 3 uur tot laat in den avond duurde. Den volgenden dag begon het
geschutgevecht reeds vroeg in den morgen en bij hevigen wind zeilden de beide
vloten onder hevig schieten telkens door elkander heen.
De spaansche vlootvoogd legde het er op toe de Geuzenvloot door een
geschutgevecht te vernietigen. De Noordhollanders trachtten vijandelijke schepen
aan boord te klampen. Vooral admiraal Dirksz. beproefde voortdurend om het
krachtige spaansche admiraalschip te enteren, maar door den hevigen wind en de
betere bezeildheid wist de Inquisitie steeds te ontwijken. Het gelukte den kapitein
Taams Frederiksz van Medemblik een schip aan boord te klampen, maar hij moest
het weer loslaten. Ook kapitein Jacob Til van Enkhuizen enterde een schip en nam
den kapitein met eenige manschappen gevangen. Aan beide zijden waren vele
gewonden en vele gesneuvelden. Admiraal Dirksz. kreeg een schot door den
rechterarm, de kapitein Til werd zwaar gewond, de hoornsche kapitein Jan Dirksz.
Lip liep een ernstige wond op waaraan hij later overleed. Ook de vice-admiraal van
Boshuysen kreeg een schot door een arm.
De noordhollandsche vloot dreef al vechtende naar den Nek bij Wijdenes en ging
daar ten anker. De spaansche vloot ging ten anker tusschen Hoorn en Enkhuizen.
Hoewel Bossu het voordeel van den wind had en het weer gunstiger werd, tastte
hij de Geuzenvloot niet aan. Admiraal Dirksz. gebruikte de dagen van rust om de
schepen te herstellen en zich voor te bereiden op een nieuw gevecht. Hoewel
gewond wenschte hij aan boord te blijven, maar hem werden Jan Floor en Claas
Wijbrandsz, twee ervaren schippers uit Hoorn, als commissarissen toegevoegd.
Admiraal Dirksz. wachtte nu op een gunstigen wind terwijl de spaansche vloot
tusschen Hoorn en Enkhuizen kruiste. Op den morgen van Zondag 11 October
kreeg hij een brief van den gouverneur Sonoy, die het gevecht wilde bijwonen en
daarom verzocht het aangrijpen van den vijand nog eenige dagen uit te stellen.
Toen de wind echter naar het Zuid-Oosten draaide en daardoor gunstig werd voor
de Noordhollanders, besloot de admiraal daar dadelijk gebruik van te maken. Hij
wierp den brief in het vuur zonder iemand daarvan in kennis te stellen, beval de
ankers te lichten en den vijand aan te vallen. Ofschoon Bossu den aanval niet
verwachtte, zeilde hij hen terstond tegemoet en 's middags om 12 uur nam het
gevecht een aanvang. Van spaansche zijde werd zoo hevig geschoten, dat het voor
de Geuzen onmogelijk leek daartegen in te gaan.
Admiraal Dirksz. staande op de campagne van de Eendragt hield midden door
deze vuurzee op het spaansche admiraalschip aan. Zoodra Bossu dit bemerkte,
wilde hij het anker laten vallen om te voorkomen dat hij al vechtende naar lager wal
zou drijven, maar de Eendragt kwam zoo dicht onder de boeg, dat het anker niet
meer uitgeworpen kon worden. Hoewel de Eendragt kleiner was dan de Inquisitie
en minder geschut en bemanning voerde, had zij het voordeel van hooger gebouwd
te zijn. Volgens afspraak enterde kapitein Pieter Bak met zijn vlieboot de Inquisitie
aan bakboord en kapitein Jacob Trijntjens aan stuurboord. De Noord-
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hollanders wierpen uit hun marsen allerlei brandbare stoffen op het vijandelijke
admiraalschip, zoodat de Spanjaarden het dek moesten verlaten en in het ruim
moesten vluchten van waar uit zij zich hardnekkig bleven verdedigen. Te midden
van dezen vuurregen sprong Jan Haring over op de Inquisitie, klom naar de mars,
verjoeg de bezetting daarvan, scheurde de vlag van de steng en daalde er mee
naar beneden tot dat hij door een der luiken werd dood geschoten. Tusschen de
andere schepen was de strijd even hevig. De verliezen der Spanjaarden werden
zoo groot, het aantal gesneuvelden en dooden nam zoo toe, terwijl de vlag van het
admiraalsschip naar beneden was gehaald, dat zij den strijd opgaven. De
vice-admiraal van Boshuyzen met de meeste schepen nam de vlucht. Intusschen
dreef het spaansche admiraalsschip, al vechtende met de drie vastgeklampte
schepen naar lager wal en de diepgaande Inquisitie geraakte bij den Nek aan den
grond.
De invallende duisternis maakte geen eind aan den strijd, de Spanjaarden bleven
zich hardnekkig verweren. Uit Hoorn, Schellinkhout, Wijdenes en Enkhuizen werden
voortdurend versche strijders aangevoerd en zoo duurde de strijd den geheelen
nacht door totdat in den namiddag van 12 October alle middelen van verdediging
waren uitgeput en Bossu geen anderen uitweg zag dan zich over te geven. Hij
bedong voor zich een grafelijke gevangenis en voor zijn volk een behoorlijke
gevangenschap en zoo veel mogelijk uitwisseling tegen gevangenen van den kant
der Geuzen. Kort na de overgaaf kwam Sonoy met versche troepen aan boord van
het admiraalsschip en bekrachtigde als gouverneur de getroffen overeenkomst.
Alva's plannen tegen het Noorderkwartier, hoe goed ook voorbereid, waren dus van
de land- en van de zeezijde mislukt.
Admiraal Dirksz. bleef als burgemeester van Monnikendam tevens als admiraal
van Noord-Holland werkzaam. In Mei 1574 verschenen onverwachts 12
waterschepen van Amsterdam bij den Nek en bemachtigden op de reede van Hoorn
een schip met graan, voor men bemerkte dat het vijanden waren. De Inquisitie, die
dicht bij het Hoofd lag, werd dadelijk met eenige schepen naar buiten gezonden om
den vijand na te zetten. Dirksz., die juist te Hoorn kwam, liet zich aan boord brengen
en zat den vijand zoo op de hielen dat deze het veroverde schip niet kon meevoeren
en het in brand stak. De onzen bluschten het vuur en brachten het schip behouden
terug.
In November 1576 geleidde admiraal Dirksz. den graaf van Bossu naar den Prins
te Middelburg, waar hij, krachtens de pacificatie van Gent, in vrijheid werd gesteld.
De Prins wilde admiraal Dirksz. in 1578 aanstellen tot vice-admiraal van Holland
onder admiraal van Warmond, maar de Gedeputeerden van het Noorderkwartier
verzochten den Prins daaraan geen gevolg te geven, daar ook admiraal Dirksz. zelf
daarmee niet zou instemmen. Zij stelden voor hem te bevorderen tot admiraal der
Zuiderzee. Het is echter niet bekend of dit heeft plaats gehad.
Bij Besluit van 10 Maart 1578 der Gedeputeerde staten van het Noorderkwartier
werd admiraal Dirksz. vereerd met een schenking van elfduizend gulden wegens
aan het vaderland bewezen diensten. Zijn nakomelingen namen den familienaam
Admiraal aan.
Zijn geschilderd portret bevindt zich in de raadzaal van het stadhuis van
Monnikendam. Een door Jan Albertsz Rotius (dl. VIII, kol. 1276) geschilderd portret
bevindt zich in particulier bezit. Een door
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C.E. Taurel gegraveerd portret in J.P. A r e n d , Alg. Geschiedenis des Vaderlands
II, st. VI, tegenover bl. 9.
Zie: B o r , Ned. Oorl. VI, 328c, 456; V e l i u s , Chronyk van Hoorn, 393, 451;
B r a n d t e n C e n t e n , Historie van Enkhuizen, 200; E i k e l e n b e r g , Alkmaar,
320; W a g e n a a r , VI, 449; A b b i n g , Geschiedenis van Hoorn, 9. Vervolg op
Velius, Aa. I, 143; B e e l o o , Noord- Holland, 178; K r o o n e n K a p t e y n , Nieuwe
Kroniek van Hoorn, 65.
Wijdenes Spaans

[Dommer, Mr. Gijsbert Gerard Jan]
DOMMER (Mr. Gijsbert Gerard Jan), geb. te Aalst (Oost-Vlaanderen) 17 Febr. 1745,
overl. te Soestdijk, gemeente Baarn, 27 Oct. 1816, was de zoon van J o a n n e s
F r a n c i s c u s D o m m e r en M a r i a L u c r e t i a A g a t h a T h e r e s i a
Raellen van ten Bulcke.
Hij werd koopman te Amsterdam. Terwijl hij zich steeds van politiek had onthouden,
werd hij in 1808 door de Staten van het Departement Amstelland op het tweetal
voor lid van het Wetgevend lichaam geplaatst, en daaruit werd hij 15 Nov. van dat
jaar door koning Lodewijk als zoodanig benoemd. Na onze inlijving bij Frankrijk werd
dit lichaam ontbonden en sedert heeft hij geen openbare betrekking meer bekleed.
Hij huwde zijn nicht M a r i a E l i s a b e t h D o m m e r , geb. 8 Febr. 1753, overl.
8 Mrt. 1797, weduwe van Johannes Franciscus Theodorus Schaep. Bij haar had
hij een zoon G i j s b e r t J a n , vader der broeders Dommer van Poldersveldt (die
volgen).
Ramaer

[Dommer van Poldersveldt, jhr. Frans August Jan]
DOMMER VAN POLDERSVELDT (jhr. Frans August Jan), geb. te Ubbergen 8 Aug.
1820, overl. aldaar 9 Dec. 1871, was de tweede zoon van jhr. G i j s b e r t J a n
D o m m e r v a n P o l d e r s v e l d t en M a r i e V i c t o i r e J a c q u e l i n e
S t r o o b a n t v a n T e r b r u g g e . Hij beoefende op zijn buitengoed Westerbeek
den landbouw. Hij werd 9 Sept. 1851 tot raadslid en 21 Oct. d.a.v. tot wethouder
zijner geboorteplaats gekozen en 11 Mei 1857 tot haar burgemeester benoemd.
Op 24 Mei 1853 werd hij in het kiesdistrict Nijmegen tot lid der Provinciale staten
van Gelderland gekozen. Raadslid, burgemeester en Statenlid bleef hij tot zijn
overlijden.
Hij huwde 13 Aug. 1849 E u g e n i a C o r n e l i a J u l i a n a v a n B e r c k e l ,
geb. 11 Oct. 1825, overl. 20 Dec. 1885, bij wie hij een zoon, burgemeester van
Prinsenhage, en 3 dochters had.
Ramaer

[Dommer van Poldersveldt, jhr. Gustaaf Eugenius Gijsbert Constant
Karel]
DOMMER VAN POLDERSVELDT (jhr. Gustaaf Eugenius Gijsbert Constant Karel),
geb. te Amsterdam 22 Juli 1817, overl. te Bonn (Rijnprovincie) 17 Mei 1862, was
de oudste broeder van den voorgaande.
Hij kwam 2 Oct. 1833 bij de cavalerie en werd 3 Jan. 1839 tweede luitenant bij
dat wapen, maar verzocht met het oog op zijn voorgenomen huwelijk ontslag, dat
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hem 22 Febr. 1840 eervol verleend werd. Hij zette zich te Ubbergen neder en
beoefende hier op zijn buitenplaats den landbouw. Hij werd in 1844 benoemd tot
adjunct-houtvester.
Hij werd 30 Nov. 1848 in het kiesdistrict Nijmegen tot lid van de Tweede Kamer
gekozen. Hij bleef dit tot zijn overlijden.
Op 27 Juli 1849 wees hij op de noodzakelijkheid, in het belang van den landbouw,
de tienden afkoopbaar te stellen. Fokker (dl. I, kol. 868) merkte naar aanleiding
daarvan 27 d.a.v. op, dat in Groot-Brittannië, Oostenrijk en Pruisen, ja zelfs in Spanje
en Portugal de tienden afkoopbaar waren (in Frankrijk en België had men ze zonder
schadevergoeding afgeschaft, dit was h.t.l. even-
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eens geschied, maar onder Willem I waren zij weder ingevoerd). Er werden twee
voorstellen gedaan, een door Thorbecke (dl. IV, kol. 1308) om een commissie te
benoemen, die een adres aan den Koning zou ontwerpen, den wensch uitsprekende,
dat de regeering een wetsvoorstel tot afkoopbaarstelling zou indienen en tot het
ontwerpen der grondslagen voor een wet, en een van Schooneveld, voorstellende
een commissie te benoemen om te overwegen of zulk een voorstel zal worden
gedaan en in welken zin.
Het eerste werd met 30 tegen 23 stemmen verworpen, het tweede met 50 tegen
3 stemmen aangenomen. Door Sloet (dl. II, kol. 1325) zijn eenige malen voorstellen
in denzelfden geest gedaan, die door de Eerste Kamer verworpen zijn. Eerst in 1872
is de afkoopbaarstelling in een wet belichaamd. In 1907 zijn zij tegen
schadeloosstelling geheel afgeschaft. Hij interpelleerde 27 Juli 1853 het kabinet
van Hall - van Reenen over de redenen, Waarom de minister van
roomsch-katholieken Eeredienst Lightenvelt (dl. VIII, kol. 1044) naar Rome afgereisd
was en waarom zijn departement door den protestantschen minister van
Buitenlandsche Zaken van Hall (dl. VII, kol. 517) werd waargenomen. Na de
Aprilbeweging was geen enkel warm Roomsch-Katholiek bereid geweest, de
portefeuille van roomsch-katholieken eeredienst op zich te nemen en Lightenvelt,
hoewel tot de roomsche partij behoorend, was een gematigd man, die op Thorbecke
gebelgd was omdat hij hem niet in zijn eerste ministerie had willen opnemen; daarom
had hij het aanbod om in dit kabinet op te treden, aangenomen. Zijn reis was bestemd
om den Paus zachter tegen Nederland te stemmen en mede te deelen, dat de
regeering tegen de hoofdzaak, de instelling der bisschoppelijke hiërarchie, geen
bezwaren zoude inbrengen.
Op 16 Aug. 1853 hield Dommer een zeer lange rede tegen het wetsontwerp op
de kerkgenootschappen, dat 25 d.a.v. werd aangenomen met 41 tegen 27 stemmen.
Als manifestatie stemden alle roomsch-katholieke Kamerleden, behalve van Nispen
(dl. I, kol. 1381), 13 Dec. 1853 tegen de wet op de middelen, die met 42 tegen 23
stemmen werd aangenomen. Op 14 d.a.v. wenschte Dommer, dat er met het oog
op de opdrijving der oorlogsuitgaven een vast stelsel van verdediging zou worden
vastgesteld, waarin het aantal regimenten, de vestingwerken enz. omschreven
werden. Ditmaal stemde hij voor de begrooting van Oorlog, maar toen aan zijn
wenschen geen gevolg gegeven werd, verhief hij 9 Dec. 1856 weder zijn stem tegen
die begrooting, waarover eerst de stemmen staakten, maar die den volgenden dag
met één stem meerderheid werd aangenomen. Op 27 Nov. 1857 werd de nieuwe
oorlogsbegrooting met 4 stemmen meerderheid verworpen, maar eenige jaren later
was de opdrijving nog grooter dan vroeger.
Op 18 Febr. 1858 interpelleerde hij den minister van koloniën Mijer (dl. III, kol.
895) over de overplaatsing van nederlandsche officieren naar het oost-indische
leger.
Hij overleed aan een zielsziekte van korten duur.
Hij huwde 2 Juli 1840 jkvr. L o u i s a C o r n e l i a P a u l i n a C l a s i n a v a n
R i j c k e v o r s e l , geb. 6 Dec. 1811, overl. 20 Nov. 1874, bij wie hij een zoon, lid
van Gedeputeerde staten van Gelderland en 3 dochters had.
Ramaer

[Donck, Jan van der]
DONCK (Jan v a n d e r ), heer van Sevenum, Erp en Obbicht, overl. in 1489, zoon
van N i c o l a a s en M e c h t i l d i s (die in 1469 nog in leven was). Hij werd na den
dood zijns vaders met den wind (windmolen) te Sevenum, den hof gen.
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Krucken aldaar en den hof Heessen (of Hersselt) te Herungen beleend, eveneens
met den hof te Grefrath, met al zijn toebehoor, vernieuwde den leeneed 9 Oct. 1473;
als heer van Obbicht 16 Oct. 1473. In 1450 was hij ambtman der stad Grave, waar
hij met zijn tweede echtgenoote woonde en met wie hij gelden verschoten had op
de ambten Cuyck en Kessel. Hij was een verbitterd vijand van hertog Arnold van
Gelder en koos partij voor diens ontaarden zoon Adolf. In 1471 weigerde hij aan
Arnold toegang tot het slot Grave, maar moest voor de overmacht zwichten. Hij
huwde eerst H e n r i c a t e n H a v e (of t e n H o v e ), die in 1431 met de halve
heerlijkheid Obbicht werd beleend, en hertrouwde A d e l a r d a (of Alarda) P i e c k ,
nog 1469 in leven, dochter van Frank (of Frans) Pieck, heer van Gameren, en van
Geertruid van Isendoorn. Uit het eerste huwelijk: N i c o l a a s , heer van Sevenum
en Obbicht, werd als erfgenaam zijns vaders met de zutphensche helft van Obbicht
beleend 13 Maart 1489, met de loonsche helft 6 Juni 1506, met den wind (windmolen)
te Sevenum enz. 13 Mei 1489, huwde Oda van Petersheim, dochter van Dirk, heer
van Neerharen en Obbicht, die de brabantsche of loonsche helft van Obbicht bezat,
leefde nog in 1517; G e r l a c h , domheer van St. Maarten te Utrecht; M e c h t i l d ,
huwde met Arnt van Oy, heer van Ubbergen. Uit het tweede huwelijk: M a r g a r e t h a
(overl. 6 Maart 1484, begraven te St. Agatha bij Cuyck, waar haar grafsteen nog
aanwezig is), huwde met Willem van Merwijck, bezitter van de halve heerlijkheid
Grubbenvorst en het huis Baersdonck (overl. in 1513); en C o r n e l i a .
Zie: Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XX (1883), 17-19,
XXIV (1887), 75-77, 95-100, XXXI (1894), 150, XXXVI (1900), 136-137; Heraldieke
Bibliotheek N.R. IV (1882), 157-159.
Verzijl

[Donia, Keympe]
DONIA (Keympe), raadsheer in het hof van Friesland (14 Mei 1616), geb. 1554,
overl. te 's Gravenhage 3 Nov. 1622, als lid van de Staten-Generaal en raad in het
hof van Friesland, zoon van F r a n s v a n D o n i a en T r i j n v a n G e r b r a n d a .
Ook noemde hij zich H a r i n x m a v a n D o n i a krachtens zijn afstamming van
S i e r x H a r i n x m a , die den naam van Donia aannam. In 1580 onderteekende hij
als Gedeputeerde een request van de Staten aan stadhouder Rennenberg, hem
verzoekende aanneming van de Unie van Utrecht. In deze betrekking werkte hij ook
mede tot de oprichting der franeker hoogeschool en tot de benoeming harer
hoogleeraren. In 1586 werd hij curator dier instelling, welken dienst hij zonder eenig
genot van een jaarwedde tot 1594 alleen waarnam. Toen werd nevens hem
aangesteld H o b b e v a n W a l t i n g a , terwijl in 1604 nog twee curatoren werden
verkozen, en aan allen een jaarlijksch traktement van 150 gld. werd toegelegd. In
1588 was hij afgevaardigde der Staten-Generaal, welken post hij voortdurend schijnt
vervuld te hebben tot zijn dood. Hij noemde zich in den Haag eerst op het voorbeeld
van vele andere leden, die dubbele namen droegen (meestal naar den naam hunner
goederen of dorpen), Heer tot Jelsum. Met dien naam onderteekende hij zelfs
staatsstukken, hetgeen hem evenwel streng verboden werd door de Staten van
Friesland, die beweerden dat dit ongepast was voor een friesch edelman. In dezen
dienst werkte hij ook mede tot de vredehandelingen die in 1609 het Twaalfjarig
bestand ten gevolge hadden. Hij was van 1594-1616 grietman van Leeuwarderadeel,
welke bediening hij 15 Maart 1616 overdroeg op zijn zoon E r n s t
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v.D. In 1620 werd hem als gecommitteerde van den Raad van State opgedragen
den lijkstoet van den frieschen stadhouder te volgen. In 1621 resideerde hij te
Menaldum. Zijn vrouw F r o u c k v a n G o s l i n g a schonk hem elf kinderen. Men
vindt ettelijke gedichten aan zijn nagedachtenis gewijd, en andere door J o h a n n e s
F u n g e r u s en L i e u w e v a n A i t z e m a aan hem opgedragen. Zijn naam komt
voor in het album amicorum van K u n e r a v a n D o u m a met de spreuk: ‘Si Deus
pro nobis, quis contra nos’.
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret is in het bezit van den
heer J.J. Wierts te Kampen.
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel I, 158 vlg.; V r i e m o e t , Athenae Frisiacae,
pag. XXIX vlg.; W i n s e m i u s , Chronyck van Friesland, 759, 764, 792, 886, 889,
904; Charterboek van Friesland IV, 522 vlg., 530 vlg., 768, 774, 789, 837, 1045 vlg.;
S m i n i a , Nieuwe Naamlijst v. Grietmannen (Leeuw. 1837), 28 vlg.; S c h e l t e m a ,
Staatkundig Nederland I, 288 vlg.; Frisia Nobilis, 85 vlg.; De Vrije Fries VIII, 218;
W.B.S. B o e l e s , De Franeker Hoogeschool I, 218, 219; G.A. W u m k e s , Stadsen Dorpskroniek van Friesland (Leeuwarden 1930) I, 52.
Wumkes

[Doorn, jhr. Elisa Cornelis Unico van]
DOORN (jhr. Elisa Cornelis Unico v a n ), geb. te Oosterwijk (Noord-Brabant) 13
Oct. 1799, overl. te Maarn 2 Aug. 1882, was de zoon van J a n G o d a r d v a n
D o o r n en L a u r e n t i a F r a n ç o i s e C h r i s t i n e V e r s t e r d e B a l b i a n .
Hij ging in het vak der belastingen en was verscheidene jaren commies te
Amsterdam. Hij werd in 1828 benoemd tot agent van het domein te Utrecht. Hij bleef
dit ongeveer 25 jaren en burgerde daar in, hij verkreeg verscheidene ambten en
muntte uit door ijver in het behartigen der hem toevertrouwde zaken.
In Oct. 1844 werd hij tot lid van den raad der stad Utrecht gekozen, maar deze
verkiezing werd in Dec. ongeldig verklaard. In Oct. 1845 werd hij opnieuw gekozen.
Op 12 Dec. 1848 werd hij in het kiesdistrict IJselstein tot lid der Tweede Kamer
gekozen en 27 Aug. 1850 na de indeeling der districten volgens de kieswet werd
hij in het dubbele district Utrecht herkozen. Bij de nieuwe verkiezingen ingevolge
de gemeentewet voor den raad, nu niet van de stad, maar van de gemeente Utrecht,
werd hij 9 Sept. 1851 herkozen. In de Tweede Kamer gold hij als financieele
specialiteit.
Hij stelde 18 Apr. 1853 naar aanleiding van de beweging in het vaderland over
een pauselijke allocutie, waarin het Protestantisme als heidendom werd
gekenschetst, en van de invoering door den Paus van een aartsbisschop en 4
bisschoppen h.t.l. een motie voor, waarin bij de regeering op krachtige maatregelen
bij den pauselijken stoel tegen een en ander werd aangedrongen. Zij werd met 40
tegen 12 stemmen, dus ook die van vele liberalen, aangenomen, alleen de
Roomsch-Katholieken en anti-revolutionnairen en één liberaal stemden tegen. Van
de Roomschen waren 7 afwezig.
Na de ontbinding der Tweede Kamer, doch vóór de daaruit voortvloeiende
verkiezingen werd hij op 19 Apr. 1853 benoemd tot minister van Financiën en tevens
tot waarnemend minister van hervormde en andere Eerediensten behalve de
roomsch-katholieke.
Bij deze verkiezingen verzocht hij als zijn ambtgenooten, niet voor Kamerlid in
aanmerking te komen.
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Er werd door 9 liberale leden van de Tweede Kamer een voorstel ingediend tot
afschaffing van het tonnengeld en van den accijns op het geslacht. Hij hield tot
bestrijding van dit wetsontwerp op 19 Dec. 1853 een uitvoerige en scherpe rede,
waarin hij de voorstellers beschuldigde, waar de regeering reeds in Sept. een voorstel
tot vrij belangrijke verlaging van eenige belastingen ingediend had, hetwelk toen
juist in de Eerste Kamer in behandeling was, dit voorstel uit populariteitsbejag gedaan
te hebben. Thorbecke beantwoordde hem even uitvoerig en heftig. Het voorstel der
9 leden werd 21 Dec. met 41 tegen 24 stemmen verworpen, maar van Doorn was
uitgeput door de discussiën in de beide Kamers en diende wegens geestelijke
overspanning zijn ontslag in als minister en waarnemend minister. Van het eerste
ambt werd hem 8 Jan. 1854 eervol ontslag verleend. Hij was daarmede echter niet
voldaan en op zijn aandringen verkreeg hij ook als waarnemend minister van
Eeredienst 12 Jan. met ingang van 20 d.a.v. eervol ontslag, terwijl hij tegelijk tot lid
van den Raad van State benoemd werd. Voor zijn aftreden werden nog in de Eerste
Kamer zijn belastingwetten en in beide zijn begrooting aangenomen.
Hij werd 12 Apr. 1860 met ingang van 1 Mei d.a.v. benoemd tot commissaris des
Konings in de provincie Utrecht. Hij heeft dit ambt zeer lang waargenomen, en wel
totdat hij 22 Mrt. 1880, dus ruim 80 jaar oud, op zijn verzoek met ingang van 1 Mei
d.a.v. eervol ontslagen werd. Hij werd tegelijk in den adelstand verheven.
Hij huwde 28 Mei 1824 J u d i t h V r o l i k , geb. 17 Jan. 1803, overl. 9 Juni 1844
en 20 Nov. 1846 R u d o l p h i n e W e e r t s , geb. 29 Aug. 1817, overl. 10 Aug. 1895.
Bij de eerste had hij een zoon en 2 dochters, bij de tweede 3 zonen.
Zijn portret werd gelithografeerd door Hoffmeister en een onbekend kunstenaar.
Ramaer

[Doornbosch, Jan]
DOORNBOSCH (Jan), geb. 25 Sept. 1839 op de boerderij Arion in den Noordpolder
te den Andel (gem. Baflo), overleden op Breijthove te Velp 22 Febr. 1909, oudste
zoon van P i e t e r H e n d r i k M e e k h o f f D o o r n b o s c h en W i l h e l m i n a
J a n s W i e r d a . Hij genoot het lager onderwijs op de dorpsschool en daarna
bezocht hij de fransche school van de Groot te Groningen. Hij koos het beroep van
zijn vader en ging in het landbouwbedrijf. In 1865 werd hij benoemd tot burgemeester
van Baflo en bekleedde dit ambt tot 1903. Van 1877-1901, 1903-04 was hij lid der
Prov. staten, van 1884-08 voorzitter van het waterschap Hunsingo. Als voorzitter
der Protectionistische landbouwvereeniging in Nederland bewoog hij zich veel op
politiek terrein en sprong voor den boerenstand in de bres ter verbetering van den
kwijnenden landbouw. Groot voorvechter van het protectionisme was hij een volgeling
en vereerder van A. Diepen. Zijn denkbeelden vindt men in de beide vlugschriften:
Beschermende rechten (protectionisme) in Nederland. Wat doet het? Wat is het?
Waarnaar streeft het? (Veendam 1895); en Rede over bescherming van den
nationalen arbeid en arbeidsloon, uitgesproken in de Vergadering van ‘de
Handelsvereeniging’ te Winschoten (Winsum 1897). Op waterstaatkundig terrein
was hij een specialiteit en tijdens zijn bestuur heeft hij een beteren waterafvoer van
Hunsingo zeer bevorderd.
Zie: P.H. M e e k h o f f D o o r n b o s c h Jr., Het Zijlvesterhuis te Onderdendam.
Gedenkschrift ter herinnering aan de onthulling van het gedenkteeken ter gedachtenis
van Mr. Adriaan Jan van Royen, op 2 Sept. 1897 in Prov. Gron. Courant, Sept.
1897.
Wumkes
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[Dorlo, Joannes]
DORLO (Joannes), kartuizer, geb. te Hulst, overl. 6 Juli 1502. Hij trad 21 November
1475 in het kartuizerklooster Koningsdal te Gent, waar hij als monnik is geprofest
onder den prior Ludovicus Pottier. Omstreeks begin November 1486 werd hij als
vicarius belast met de geestelijke leiding van de kartuizernonnen te Brugge. Toen
hij in het gentsche klooster werd opgenomen, bracht hij vele boeken mede.
Zie: Fundatio Cartusiae Gandensis (hs. no. 4056, Kon. Bibliotheek Brussel);
Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galluzzo, Florence).
Scholtens

[Doyem, Orck van (1)]
DOYEM (Orck v a n ) (1), raadsheer in het Hof van Friesland (29 Febr. 1616), geb.
1578 of 1579, overl. 31 Oct. 1641, zoon van O r c k v a n D o y e m en D o e d t
v a n A y s m a . Hij liet zich Pridie Idus Maji 1596 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Franeker. Van daar ging hij naar Heidelberg, waar hij 6 April 1599,
onder den naam ‘Orricus Doyem Frisius occidentalis’, werd ingeschreven als student.
In 1632 was hij afgevaardigde ter Staten-Generaal. Ook behoorde hij tot hen die de
geschillen der Staten in 1633 moesten vereffenen. In 1634 tot buitengewoon
Rekenmeester benoemd, was hij van nabij betrokken in den strijd die in de volgende
jaren tusschen den stadhouder, het Hof en een gedeelte der Staten gevoerd werd
met het andere deel der Staten. Vrij stellig helde hij meer over tot deze laatste dan
tot gene partij. Hij is overleden als presideerend Raad van het Hof. Uit zijn huwelijk
met H i l t j e v a n H u m a l d a werd behalve een zoon Orck, die volgt, geboren een
dochter F r a n s c k e v.D., bekend wegens haar talenten en door haar tijdgenooten
om strijd gevierd. Hijzelf is bezongen door Lieuwe van Aitzema en Henricus
Neuhusius.
Zie: J. d e W a l , Nederlanders, studenten te Heidelberg en te Genève, 366;
Charterboek van Friesland V, 358; L.v. A i t z e m a , Saken van Staat en Oorlog II,
182 vlg.; Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland, 34; Stamboek van den Frieschen
Adel 1, 5, II, 6; Frisia Nobilis, 90 vlg.; J. S i c k e n g a , Het Hof van Friesland
gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869), 177.
Wumkes

[Doyem, Orck van (2)]
DOYEM (Orck v a n ) (2), geb. omstreeks 1609, overl. voor 1647, zoon van Orck
van Doyem (1) en H i l t j e v a n H u m a l d a , liet zich 13 Aug. 1627 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Groningen. In 1637 verscheen hij als volmacht van
de grietenij Oostdongeradeel ten Landsdage. Als raadsheer ten Hove van Friesland
trad hij op 16 Febr. 1645 in plaats van H e c t o r v a n G r o v e s t i n s . Hij was
gehuwd met L u t s v a n H e r e m a , uit wien o.a. zijn zoon O r c k werd geboren.
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel I, 5, II, 6; Charterboek van Friesland V,
407; Naamrol der Raden's Hofs van Friesland, 39, 41; J. S i c k e n g a , Het Hof van
Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869), 204, 205.
Wumkes

[Dreyer, P.A.]
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DREYER (P.A.), een harlinger koopman en liederdichter van wien weinig bekend
is. Van hem werd in 1684 bij Hindrik Rintjes te Leeuwarden een bundel Stichtelijke
Liedekens uitgegeven waarin men hem leert kennen als een vroom, gemoedelijk
Doopsgezinde, die onder invloed van D.V. Coornhert stond. Om zijn kinderen iets
beters te geven dan ‘amoureuse lietkes’, stelde hij ze op, meest naar aanleiding
van voorvallen uit het dagelijksche leven, van godsdienstige ervaringen en
vaderlandsche gebeurtenissen. Men kan ze dateeren tusschen 1610-30. Vooral om
de
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aangegeven melodieën is dit boekje belangrijk voor de kennis van den zang in
Friesland tijdens de 17de eeuw.
Wumkes

[Drielenburch, Willem van]
DRIELENBURCH (Willem v a n ), ged. te Utrecht 24 Juni 1632, was waarschijnlijk
de zoon van V i n c e n t v a n D r i e l e n b u r c h . Hij woonde in 1653 te Haarlem
en huwde 16 Febr. 1658 met A n n a v a n M e r k e r c k , wed. van J o h a n v a n
S c h e n d e l . Hij leerde de kunst bij Abraham Bloemaert in zijn geboorteplaats,
maar vestigde zich volgens Houbraken in 1668 of 1669 op twee- of
drie-en-veertig-jarigen leeftijd te Dordrecht. Arnold Houbraken behoorde er in 1672
onder zijn leerlingen en deze vertelt in zijn Schouwburg een en ander over de
levenswijze van zijn eersten meester en diens vader Willem (lees Vincent).
Drielenburg volgde naar vermogen den stijl van Both, zonder dien meester in coloriet
of penseeltoets te kunnen evenaren. Van dezen kunstenaar bestaat o.m. een gezicht
op Dordrecht met zeer gefantaseerden voorgrond, gemerkt W.D. 166 ..., dat den
toestand der stad weergeeft vóór 1656. Het behoorde indertijd aan ingenieur Starcke
te Melle bij Osnabrück en was o.a. in 1894 op de tentoonstelling van Oude Kunst
te Utrecht.
In 1690 komt in de haagsche confrerie een monsieur Drillenbergh voor, die ƒ 6
betaalt, wellicht een zoon.
Zie: H o u b r a k e n , Schouwb. II, 147; Dordr. Ill., no. 318; Aant. van Mr. W.C.
Schuylenburch te Utrecht.
van Dalen

[Druyvesteyn, François Constantijn Willem]
DRUYVESTEYN (François Constantijn Willem), geb. te Alkmaar 28 Dec. 1782,
overl. aldaa r 10 Aug. 1859, was de zoon van Mr. F r a n ç o i s D a v i d
C o n s t a n t i j n D r u y v e s t e y n en J o h a n n a M a r i a v a n V l a d e r a c k e n .
Hij werd in 1808 lid van de vroedschap van Alkmaar, in 1811 lid van den
municipalen raad dier stad, in 1815 lid van den stedelijken raad en in 1818 stedelijk
ontvanger. Ook werd hij in Juni 1816 dijkgraaf van de uitwatering van Kennemerland
en West-Friesland.
Op 1 Juni 1825 werd hij in het kiesdistrict Schermerhorn door de eigenerfden
gekozen tot lid der Provinciale staten van Holland, en op 4 Juli 1833 kozen zijn
medeleden hem tot lid der Tweede Kamer. Op 31 Jan. 1838 werd hij benoemd tot
burgemeester van Alkmaar onder eervol ontslag als ontvanger.
Hij ging bij de verdeeling van Holland ingevolge de grondwet van 1840 als
afgevaardigde naar Noord-Holland over.
Hij behoorde tot de meest conservatieve leden van de Kamer en stemde bijna
altijd met de regeering. Toen hij zag, dat de meerderheid der Staten van
Noord-Holland liberaal geworden was, begreep hij, niet herkozen te zullen worden
en verzocht, bij zijn aftreding tegen Oct. 1845, niet meer in aanmerking te komen.
Hij werd 3 Juli te voren vervangen.
Op zijn verzoek verkreeg hij 11 Jan. 1853 met ingang van 1 Mrt. d.a.v. eervol
ontslag als burgemeester.
Hij huwde 28 Oct. 1804 M a r g a r e t h a P e t r o n e l l a d e L a n g e , geb. 26
Jan. 1783, overl. 12 Oct. 1806, 6 Nov. 1810 M a a r t j e d e W i t , geb. 5 Nov. 1790,
overl. 12 Mei 1813 en 17 Nov. 1814 C o r n e l i a A d r i a n a S c h e l t e n s , geb.
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21 Mei 1796, overl. 16 Mrt. 1866. Bij de eerste had hij een zoon, bij de tweede een
dochter, bij de laatste 3 zonen en een dochter.
Ramaer

[Duchateau, Remigius Lambertus]
DUCHATEAU (Remigius Lambertus), geb. te 's Hertogenbosch, 12 Oct. 1743, zoon
van D o m i n i c u s D. en J o a n n a v a n L i n d e .
Na zijn priesterwijding werd hij, in 1773, aange-
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steld tot kapelaan te Schijndel en 5 April 1785 als pastoor van Oss, waarop, 15 April
van datzelfde jaar zijn benoeming volgde tot deken van dit dekanaat. Hij overleed
als zoodanig te Oss 27 Febr. 1816.
Begin 1814 wist hij, bij een bezoek van Prins Willem aan Oss, de antipathie der
bevolking tegen de nieuwe regeering te doen veranderen in sympathie.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisd. den Bosch V, 448 en Hist. gedenkb. der herst. van
Neerlands onafhankelijkheid in 1813, dl. IV, 473.
Cunen

[Dulcken, Goswinus van]
DULCKEN (Goswinus v a n ), geb. omstr. 1600, overl. te Roermond 23 Jan. 1681.
Hij was postmeester van den graaf van Thurn en Taxis te Roermond (1636-81);
werd 10 Dec. 1637 secretaris der stad door afstand van Johan van Rijckenroy, welk
ambt hij 1 Juli 1656 ten behoeve van zijn neef Arnoldus Pollart neerlegde; 28 April
1639 werd hij belast met het toezicht houden op de aanmunting van duiten; den 9.
Dec. 1645 was hij een dergenen, die door de Staten van het Overkwartier naar
Brussel afgevaardigd werden, om aldaar den landvoogd, den markies de Castel
Rodrigo een vertoog aan te bieden tegen de inkwartiering der lotharingsche soldaten
in het Overkwartier; hij stichtte 9 Dec. 1649 met zijn eerste echtgenoote Maria Spee
een gast- of weeshuis tot onderhoud van zes arme meisjes; hiervoor schonken zij
5000 gulden; maakten hun testament 4 Febr. 1650, dat mede onderteekend werd
door Lamoraal de la Tour, graaf van Thurn en Taxis, die ook een der provisoren
van het meisjesweeshuis was. Hij was schepen van Roermond (1655-81), secretaris
(1658) en syndicus (1661) der Staten van het Overkwartier; commissaris der stad
(1655 en 1667); provisor van het stadsweeshuis tot zijn dood. Den 2. Maart 1665
werd hij met Johan Vincent Schellart van Obbendorf en Frans Pollart, burgemeester
van Roermond, door de Staten van het Overkwartier belast, om met het Hof van
Gelder in overleg te treden, aangaande een verzoekschrift, dat door de geestelijkheid,
eenige adellijken en geërfden van het platteland in dat kwartier, aan den landvoogd
was gezonden. Sedert 1644 was hij lid der H. Sacramentsbroederschap in de St.
Christoffel-kathedraal, waarvan hij in 1646, 1661 en 1678 meester was; ook was hij
sedert 1667 lid der O.L. Vrouwe Broederschap Op ter Poorten. Hij huwde in 1636
M a r i a S p e e (ged. 14 Juni 1603, overl. 27 April 1656, dochter van Joannes en
Aleidis van Wessem); later te Voorburg bij den Haag (met attestatie van Johannes
Gerardus Brandts, pastoor van Roermond) op 29 April 1658 D o r o t h e a d e
J o n g e . Uit het tweede huwelijk twee dochters: A n n a M a r i a (ged. 9 Jan. 1661,
overl. 16 Dec. 1708), huwde in 1677 Joannes de Bors, postmeester te Roermond
1681-1706 (overl. 9 Nov. 1706) en G e r t r u d i s D o r o t h e a (ged. 19 Jan. 1663,
overl. 4 Oct. 1696), huwde 3 Mei 1679 Henricus Antonius de Haen (vgl. dl. VIII, kol.
658).
Zie: Maasgouw (1898), 79, 84; 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 IX, 1-2. afl. (1903),
104, 110, 114, 126, 148, 155, 162, 164; d e z ., De familie Spee te Roermond in
hetz. jaarb. XXI, 1 afl. (1915) 73-74; d e z ., De Roermondsche instellingen van
weldadigheid in hetz. jaarb. XXII, 1. afl. (1916), 34-36; d e z ., De Broederschap van
het Heilig Sacrament in den St. Christoffel te Roermond in hetz. jaarb. XXVIII, 3-4.
afl. (1922), 113, 116; E m . J a n s s e n , Register van de O.L. Vrouwe
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Broederschap Op Ter Poorten te Roermond in hetz. jaarb. XXXIV, 1. afl. (1928), 9;
Mededeelingen van A.F. van Beurden te Amersfoort, d.d. 6 Sept. 1930.
Verzijl

[Dulcken, Matheüs of Matthias van]
DULCKEN (Matheüs of Matthias v a n ), overl. te Roermond in 1634, zoon van
G o s w i n u s D. en A n n a M e u t e r s , hij werd 11 Febr. 1599 tot raad en secretaris
der Staten gekozen, was 15 April 1599 een der gecommitteerden over de
overbrenging van het klooster Mariawee; werd 12 April 1602 tot schepen gekozen;
18 Juli 1602 provisor der latijnsche school; provisor van het Collegium St. Hieronymi
te Keulen in plaats van burgemeester Johan van Nederhoven (26 Juni 1608);
burgemeester (benoemd 3 Dec. 1609, eveneens 11 Jan. 1624 en 29 Dec. 1628);
commissaris der stad (22 Juni 1632). Den 22. Oct. 1624 wordt hij voogd van
Cruchten, Brempt en Wegberg genoemd en was toen met Joannes Holtbecker J.
Lic. voogd over de minderjarige kinderen van Michaël Spee en Aleidis van Wessem.
Hij was gehuwd met H e l w i c h v a n W e s s e m . Uit dit huwelijk: C h r i s t o f f e l
(geb. 4 Juli 1593), 9 Mei 1613 wordt hem de eerst openvallende plaats in het
roermondsche huis (Collegium St. Hieronymi) te Keulen beloofd; I s a b e l l a , werd
6 Oct. 1605 gekleed en 12 Oct. 1606 geprofest in het klooster de Godsweerd te
Roermond; een andere dochter huwde 5 Jan. 1611 den Licentiaat Matheus van
Doeverack.
Zie: Maasgouw (1898), 16; 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 IX, 1-2. de afl.
(1903), 26, 38, 49, 53, 57, 61, 64, 88, 89, 93, 97; d e z ., Het Roermondsche
Regeeringsgeslacht van Wessem (Sittard 1906), 58-59, 63, 65; d e z ., De familie
Spee te Roermond in Limburg's Jaarboek XXI, 1. afl. (1915), 77.
Verzijl

[Durbuy, Catharina de]
DURBUY (Catharina d e ), geb. in het midden der 13e eeuw, gest. 1328, dochter
van G e r a r d d e D u r b u y en M a t h i l d a v a n K l e e f , een kleindochter van
hertog Hendrik I van Brabant (1190-1235).
Daar graaf Willem II, de vader van Floris V, een kleinzoon was van hertog Hendrik,
was zij een achternicht van graaf Floris.
Zij huwde met den reeds bejaarden weduwnaar A l b r e c h t v a n V o o r n e en
schonk hem in 1281 een zoon G e r a r d . Na het overlijden van Albrecht in 1287
bestuurde zij de heerlijkheid Voorne voor haar zoon. Floris V schonk haar in 1290
de heerlijkheid Teylingen, die door het uitsterven van den hoofdstam aan de
graaflijkheid was vervallen en zij noemde zich voortaan vrouw van Voorne en van
Teylingen.
Catharina stond bekend als een buitengewone schoonheid en de eerzame Willem
procurator, die in 1322 in zijn Chronicon het overlijden in 1287 van Albrecht van
Voorne vermeldt, kan dan ook niet nalaten diens weduwe te noemen ‘pulcherrima
videlicet Domina’, hoewel zij toen reeds een zeer bejaarde vrouw was. In 1293 is
er sprake van een mogelijk huwelijk en zij verklaart dan, dat zij al het goed, dat zij
van haar lieven heer en neef Floris houdt, aan hem terug zal geven. Zij bleef echter,
ook na haar later huwelijk met Wolfert van Borselen, in het bezit van Teylingen.
Dat de galante graaf haar de rijke heerlijkheid Teylingen schonk, zoo dicht gelegen
bij zijn geliefd Vogelenzang, zal wel verband houden met de intieme verhouding die
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tusschen hen bestond. Vermeld wordt dat zij den graaf een zoon D i r k heeft
geschonken, die echter in de oorkonden niet voorkomt.
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Na den dood van Floris V hertrouwde zij in 1297 met Wolfert van Borselen, den
alvermogenden raadsman van Graaf Jan I. Zij vergezelde haar echtgenoot, toen
deze den jongen graaf naar Zeeland mee wilde voeren en werd met hem opgesloten
in het Steenhuis te Delft. De opgewonden menigte eischte zijn uitlevering en Wolfert
van Borselen werd uit haar armen gerukt, op straat geworpen en gedood (1 Aug.
1299). Catharina betrok daarna weer het Huis te Teylingen en bleef daar wonen,
in aanzien bij de henegouwsche graven en geëerd door haar onderhoorigen, totdat
zij in 1328 hoogbejaard overleed.
Zie: R. F r u i n , Verspreide geschriften VI, 47; H. O b r e e n , Floris V (Gent 1907),
115, 126; H.J. K o e n e n in De Wapenheraut 1903, 15.
Wijdenes Spaans

[Du Sart, Gregorius Johan Gobius]
DU SART (Gregorius Johan G o b i u s ), geb. te Nichtevecht 6 Juni 1832, overl. te
Arnemuiden 29 Mei 1865. Hij was een zoon van den predikant J.F. G o b i u s d u
S a r t en broeder van Joan Jacob Gobius du Sart, die volgt. Hij studeerde te Utrecht
in de godgeleerdheid en werd predikant te Sint Jansga in 1857, te Arnemuiden in
1861. Hij schreef: Herinnering aan de twee laatste Zondagsleerredenen .... (Middelb.
1865). Na zijn dood verscheen: Zevental nagelaten leerredenen en een lijkrede (Utr.
1866).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek v. Protest. Godgel, in Ned.
III, 272; Kerkelijk Handboek (1909) Bijl., 123, (1911) Bijl., 161; Brinkman's Catalogus
van boeken (1850-1882), 429.
Knipscheer

[Du Sart, Joan Jacob Gobius]
DU SART (Joan Jacob G o b i u s ), geb. te Bergharen (?) 16 April 1818, overl. 20
Febr. 1894. Hij was een zoon van den predikant J.F. G o b i u s d u S a r t en broeder
van Gregorius Johan Gobius du Sart, die voorgaat. Hij studeerde te Utrecht in de
godgeleerdheid en werd predikant te Sint Jansga 21 Juli 1844, te Nichtevecht in
1848, te Bleskensgraaf 1 Nov. 1857, te Raamsdonk in 1861, te Nijkerk 11 Dec.
1870; emeritus 1 April 1893. In 1847 trouwde hij met G e z i n a t e r B o r g , overl.
31 Aug. 1858. Hij vertaalde het werk van J.G. d e s B e r g e r i e s als: De ontsluyering
van Mozes' verklaring van devoornaamste typen des Ouden Testaments (Amst.
1857).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest. Godgel. in Ned. III,
272 v.; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 145, (1907) Bijl., 106, (1910), Bijl., 162,
(1911), Bijl., 161; Brinkman's Catalogus v. boeken (1850-1882), 103, 429, 656.
Knipscheer

[Duycker, Wilhelmus]
DUYCKER (Wilhelmus), overl. te Venlo 6 Mei 1648. Hij was de stamvader van het
venlosche schepengeslacht van dien naam, dat tot dezelfde familie schijnt te
behooren, als het adellijk geslacht Dücker (zich ook schrijvende Ducker, Duicker,
Duycker), hetwelk op Dückershof te Leuth bij Venlo woonde en reeds in 1380 vermeld
wordt. Behalve voor den magistraat der stad, leverde de familie ook tal van
verdienstelijke mannen op voor den geestelijken en militairen stand. Met den
luitenant-generaal der infanterie b.d. Willem Bernard Joost Duycker, die 23 Febr.
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1926 te 's Hertogenbosch overleed, is de familie in mannelijke linie uitgestorven.
De laatste afstammelinge er van is: Delphine Jacomina Anna Maria Duycker, geb.
te Middelburg 26 Juli 1878, kloosterzuster te Uccle bij Brussel, onder den naam
Madame Marie Anne in het Pensionat des Dames de Marie.
Wilhelmus Duycker was in 1619 provisor der huisarmen, rentmeester der stad in
1622, peyburgemeester 1625 en 1639; hij werd 1 Jan. 1639 als raadsverwant
aangesteld, eveneens 1640, 1641,
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schepen 1644, was ook geestelijke vader van het klooster Trans-Cedron te Venlo
1628-30, waaraan hij met zijn schoonzuster Margaretha Moeitz en de echtelieden
Antonius van Lidt en Catharina de Putt 81 gulden gaf voor een glas in het koor der
kloosterkerk; hij werd 17 Sept. 1637 tot kerkmeester en tevens tot provisor van
Wylderhoven (Wylre- en Hulsforthof) aangesteld, welke ambten hij tot zijn dood
bekleedde. Met zijn tweede echtgenoote komt hij herhaaldelijk in de
overdrachtsregisters van Venlo voor. Hun in kleuren geschilderde wapens, met
daarbij het jaartal 1619, bevinden zich op een antieke kast in het stedelijk museum
van Geldern.
Hij huwde A n n a M o e i t z , dochter van Theodorus (vgl. artikel) en van Elisabeth
van Oeyen, en hertrouwde 20 Jan. 1619 H e d w i g i s v a n B e r i n g e n , dochter
van Joannes (vgl. dl. VIII, kol. 87) en Johanna van Oosterwijk. Uit het tweede huwelijk
o.a. Marcellus (dl. VI, kol. 461); C o n r a r d u s (ged. 10 Dec. 1623, begr. 17 April
1684), medicinae doctor, werd 24 Dec. 1654 tot provisor der weezen aangesteld
tot 1656, was ook secretaris der stad en het land van Wachtendonck 1656-77;
A n n a C a t h a r i n a (ged. 16 Nov. 1625); zij was kanunnikes van het convent
Keyzerbosch onder Neer sedert 1647; als uitzet bracht zij mede haar aandeel in
den Broederenmolen buiten de Helpoort te Venlo gelegen.
Zie: Maasgouw (1885), 1083, (1915), 16, (1920), 58; Venlosche stadsrekeningen;
Stadsarchief, no. 173; M. H u b . H. M i c h e l s , Geschiedenis van Genooi, 31;
Overdrachten van Venlo, d.d. 31 Oct. 1620, 14 Juli 1628, 16 Oct. 1629, 25 Oct.
1630, 15 Jan. 1632, 10 Maart 1639, 3 Aug. 1647, 5 Dec. 1656 en 11 Jan. 1677 in
de overdrachtsregisters van Venlo op het rijksarchief te Maastricht: J a n V e r z i j l ,
Genealogie Duycker (m.s.); d e z ., Het aloude schepengeslacht Duycker in Nieuwe
Venlosche Courant d.d. 27 Mei 1930.
Verzijl

[Duynen, Isaack van]
DUYNEN (Isaack v a n ), geb. te Dordrecht Apr. 1628, overl. te 's Gravenhage
tusschen 1677 en 1681, was de zoon van G e r r i t G e r r i t s z v a n D u y n e n en
M a e y c k e n J a c o b s d r . Hij komt in de ledenboekjes van het St. Lucasgild te
Dordrecht niet voor, daar de fijnschilders zich in 1642 van dit gild afgescheiden
hadden. Reeds in 1661 woonde hij te 's Gravenhage, toen hij met zijn broeder
G e r a r d v a n D u y n e n , clercq ter secretarie van de Staten van Holland, f 2000
leende van Jacobus Hensbroeck te Delft onder verband van een huis op de
Vogelmarkt (Groenmarkt) te Dordrecht. In April 1665 betaalde hij aan de confrerie
der fijnschilders te 's Gravenhage als vreemdeling f 18 voor meestergeld.
In 1673 is hij ter verdediging van het vaderland mede uitgetrokken. Hij verstond
meesterlijk de kunst van stillevens te schilderen, zoowel die met allerlei visschen,
waarbij de invloed van Abraham van Beyeren onmiskenbaar is, als die met
huishoudelijke zaken (een kannecken, met een teste vier, toeback, briefken ende
ander bijleggent goet). Dordrechts Museum bezit een fraai staal van zijn kunst, dat
evenwel slechts gesigneerd is I.v.D., benevens een ongemerkt stuk sedert 1925 in
bruikleen van het Rijksmuseum.
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, 132, 133; I m m e r z e e l , I,
209; O b r e e n , Archief IV, 136, 148, 152, V, 133, 156.
van Dalen

[Duyst van Voorhout, doopn. niet bekend]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

DUYST VAN VOORHOUT (doopn. niet bekend), frater I l d e f o n s u s a S.
C o r n e l i a , karmeliet der oude orde, geb. te Antwerpen 26 Oct. 1666, uit een
delftsche familie, overleed te Amersfoort 13 Aug. 1739. Pater Ildefonsus had 11 Juli
1686
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zijn kloostergeloften afgelegd te Antwerpen; 1709 kwam hij te Amersfoort om de
missiestatie zijner orde, die reeds een tijd openstond, te bezetten. Hij ondervond
vele moeilijkheden, doch wist te blijven. Sinds 1719 kon hij wegens ziekte en
buitengewone corpulentie zijn diensten niet meer verrichten. Eerst 1732 nam hij
ontslag. Een zijner medebroeders volgde hem op. Hij bleef te Amersfoort wonen tot
zijn dood.
Zie: Graf- en Gedenkschr. van Antw. V, 355; Archief aartsb. van Utrecht I, 104,
317, II, 157, IV, 237-241, X, 13, XIV, 6-14.
Fruytier

[Duyster, Willem Cornelisz]
DUYSTER (Willem Cornelisz), gedoopt te Amsterdam in de Oude Kerk 30 Aug.
1599, begr. aldaar in de Zuiderkerk 31 Jan. 1635, kunstschilder. Zijn vader
C o r n e l i s D i r c k s z , die te Amsterdam eerst als droogscheerder, later als
timmerman en ten slotte als bode op Hamburg voorkomt, huwde in 1592 met M a r i j
H e n d r i c k s d r ., in 1597 met H e n d r i k j e J e r o n i m u s d r ; hij woonde in de
Paternostersteeg, later in de Koningsstraat in het huis ‘de duystere werelt’ en stierf
kort voor 1631. In laatstgenoemd jaar werd het vermogen van ‘Corn(elis) Dircxsz
erven’ geschat op ƒ 3000.
Van het leven van Willem Duyster, die zijn naam ontleende aan het uithangteeken
van zijn vader, is weinig bekend. B r e d i u s heeft een notarieele acte aan het licht
gebracht, waaruit blijkt, dat de schilder op den 2en Pinksterdag 1625 in ‘den Hof
genaemt Meerhuysen’ een hevige ruzie kreeg met zijn vroegeren vriend Pieter
Codde, waarbij Codde den ander ‘met een aerden canne voor 't aengesicht seer
vehementelicken gestoten (heeft)’. Vrij zeker woonde Duyster zijn geheele leven te
Amsterdam. In 1631 trouwde hij (ondertr. 5 Sept.), woonachtig in de Koningsstraat,
met M a r g r i e t a K i c k , oud 30 jaar, een zuster van den schilder Simon Kick (zie
art. in dit dl.). Simon Kick was op zijn beurt getrouwd met S t i j n t j e C o r n e l i s d r ,
een zuster van Duyster (zij voerde dezen achternaam evenwel niet). Uit het huwelijk
van Duyster sproot één dochter, A n n e t g e genaamd.
Duyster behoorde met Pieter Codde, Simon Kick en den jongen ter Borch tot de
amsterdamsche genreschilders, die tusschen omstr. 1620 en 50 kleine tafereelen
uit het gezelschaps en soldatenleven schilderden. Men neemt aan dat Pieter Codde
Duyster's leermeester was, de jonge ter Borch zijn leerling. P h i l . A n g e l looft in
zijn Lof der schilderkunst (1642), 55, Duyster's bekwaamheid in het schilderen van
gewaden.
Niet talrijk zijn de stukken van den eerst in lateren tijd gewaardeerden schilder.
Zijn stukken zijn van een voortreffelijk coloriet en kunnen in twee groepen worden
onderscheiden, n.l. die waarin de krachtige behandeling der gewaden vooral in
blauwgroen en wit op den voorgrond treedt, en die waarin men de in bruin gehouden
toon van Codde herkent, doch gladder behandeld. Hier worden genoemd: de
triktrakspelers en de z.g. bruiloft van Adriaen Ploos van Amstel enz Agnes van Bijler
(beide in het Rijksmuseum te Amsterdam; het laatste stuk is te dateeren omstr.
1630 en kan dus moeilijk de betreffende bruiloft uitbeelden, die reeds in 1616 plaats
vond); krijgslieden in kwartier (in het Frans Halsmuseum te Haarlem); interieur van
een schuur (Museum Boymans, Rotterdam); een officier (Mauritshuis, 's
Gravenhage); soldaten bij verdeeling van buit (Museum, Dresden); triktrakspelers
(Ermitage, Leningrad); overval in een schuur (Museum Stockholm); gevangene voor
een officier gevoerd (Museum Hamburg); strijd tusschen ruiters en
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roovers (National Gallery, Londen) enz. Het schilderstuk 879a in het Rijks-Museum
te Amsterdam is een copie naar Duyster, waarvan zich het origineel bevindt in de
coll. Lenglart te Rijssel. Duyster's stukken staan soms op naam van Jacob Duck
(b.v. een werk in het Louvre te Parijs), Palamedes of ter Borch. Hij signeert W.C.
Duyster, W.C.D., Duyster enz.
Dat Duyster ook portretten heeft geschilderd blijkt uit het feit, dat een
amsterdamsche inventaris van 1642 het portret bevatte van J.A. Wormbout en diens
vrouw door Duyster. Bovendien graveerde Willem Jacobsz Delff een door Duyster
geschilderd portret van Joseph Salomo de Medigo, Cretensis, philosophus et medicus
(1628).
Zie: H o u b r a k e n , Groote Schouburgh II, 145; B o d e , Studien zur Geschichte
der holl. Malerei (1883), 161; A. B r e d i u s , Iets over Pieter Codde en Willem Duyster
in Oud-Holland (1888), 187 e.v.; Oud-Holland (1895), 49 (1901), 58, 64, 135, (1906),
7; K r a m m , II, 336, 387; W u r z b a c h , I, 446; Repertorium für Kunstwissenschaft
XVII, 180; Jahrbuch der Preuss. Kunstsammlungen X, 105; T h i e m e -B e c k e r ,
Künstler-Lexikon X (1924), 257; B r e d i u s , Künstler- Inventare, i.v.
Wijnman

[Dijckmeester, Mr. Alexander Johannes]
DIJCKMEESTER (Mr. Alexander Johannes), geb. te Tiel 3 Oct. 1846, overl. te
Deventer 26 Dec. 1905, was de vierde zoon van Mr. H. Dijckmeester (2) (zie
beneden) en J.H. V e r s c h o o r .
Hij werd als student te Leiden ingeschreven 18 Sept. 1865 en promoveerde aldaar
18 Juni 1870 op stellingen.
Na te Tiel advocaat geweest te zijn, werd hij 15 Oct. 1873 benoemd tot ontvanger
van het 1e dijksdistrict in Overijsel te Vollenhove, maar solliciteerde vervolgens naar
een rechterlijke betrekking. Hij werd 10 Oct. 1875 griffier van het kantongerecht in
den Briel, kreeg Dec. 1875 dezelfde betrekking te Heerenveen, 18 Nov. 1876
dezelfde te Deventer en werd eindelijk 31 Jan. 1895 kantonrechter aldaar.
Op 11 Mei 1886 werd hij in het kiesdistrict Deventer tot lid der Provinciale staten
van Overijsel gekozen. Zijn medeleden kozen hem 25 Jan. 1900 tot lid der Eerste
Kamer. Hij behoorde tot de liberale partij.
Na de ontbinding van dat lichaam, veroorzaakt door de verwerping van een
clericale ontwerponderwijswet, werd hij 1904 niet herkozen. Sedert heeft hij geen
politieke rol meer gespeeld.
Hij huwde 26 Sept. 1872 M a r i a E l i s a b e t h A d r i a n a M e e s , geb. 3 Nov.
1847, overl. 21 Mrt. 1877, en 22 Dec. 1880 E l i s a b e t h G e r h a r d i n a
H e n r i ë t t e D u m b a r , geb. 26 Oct. 1856, overl. 26 Jan. 1928. Uit het eerste
huwelijk had hij 2 dochters, uit het tweede 2 zonen.
Ramaer

[Dijckmeester, Mr. Herman (1)]
DIJCKMEESTER (Mr. Herman) (1), geb. te Tiel 19 Juli 1736, overl. aldaar 17 Mrt.
1804, was de zoon van H e r m a n D i j c k m e e s t e r en J o h a n n a C a t h a r i n a
van Altena.
Hij studeerde te Utrecht zeker verscheidene jaren vóór 1762, maar zooals toen
velen deden, wellicht om collegegelden uit te sparen, liet hij zich eerst dit jaar als
student inschrijven, terwijl hij ook in hetzelfde jaar in de rechten gepromoveerd is.
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Hij werd, ook in dat jaar, 27 Oct. schepen van Tiel, 1 Jan. 1766 burgemeester en
1 Jan. 1775 president-burgemeester dier stad. In 1765 werd hij benoemd tot
Gedeputeerde van het kwartier Nijmegen in de Staten. Van 1780 tot 1781 had hij
zitting in de admiraliteit voor Friesland.
In 1786 nam hij ontslag uit al zijn ambten, hij
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heeft dus geen deel genomen aan de gebeurtenissen van 1787, 1795 en volgende
jaren.
Hij huwde 23 Dec. 1765 C a t h a r i n a P e t r o n e l l a v a n S u c h t e l e n , geb.
10 Jan. 1745, overl. 26 Oct. 1810, bij wie hij 2 zonen, waarvan Mr. Joh. (1) volgt,
en een dochter had.
Ramaer

[Dijckmeester, Mr. Herman (2)]
DIJCKMEESTER (Mr. Herman) (2), geb. te Tiel 25 Mei 1804, overl. aldaar 21 Apr.
1873, was de tweede zoon van Mr. H.J. Dijckmeester (dl. IV, kol. 546) en A.E. v a n
Omphal.
Hij studeerde te Utrecht, waar hij 23 Sept. 1822 werd ingeschreven en waar hij
20 Dec. 1827 in de rechten promoveerde op een dissertatie De praejudicio quod
judicium publicum facit judicio prioato. Hij vestigde zich als advocaat te Tiel en werd
18 Juli 1831 benoemd tot notaris aldaar.
Na de invoering der rechtstreeksche verkiezingen ingevolge de provinciale wet
werd hij 17 Sept. 1850 in het kiesdistrict Elst tot lid der Provinciale staten van
Gelderland gekozen. Hij ging in Nov. 1852 naar het district Tiel over.
Hij werd 9 Sept. 1851 lid van den raad, 15 Oct. d.a.v. wethouder van Tiel. Hij werd
in 1838 heemraad en 9 Mrt. 1859 dijkgraaf van Neder-Betuwe.
Op 1 Sept. 1870 werd hem op zijn verzoek eervol ontslag verleend als notaris.
De overige genoemde betrekkingen bleef hij tot zijn overlijden waarnemen.
Hij huwde 16 Sept. 1836 J a c o b a H e r m a n n a V e r s c h o o r , geb. 19 Febr.
1836, overl. 4 Sept. 1875, bij wie hij 10 kinderen had, van wie 2 jong stierven en
Mr. Alex. Joh. voorgaat, terwijl M.C. en P.F. volgen.
Ramaer

[Dijckmeester, Mr. Herman Alexander]
DIJCKMEESTER (Mr. Herman Alexander), geb. te Tiel 31 Mrt. 1800, overl. te
Zevenhuizen 31 Juli 1855, was de zoon van Mr. J. Dijckmeester (1) (die volgt) en
M.J. v a n O m p h a l .
Hij werd 13 Jan. 1818 te Leiden als student ingeschreven en promoveerde aldaar
in de rechten 31 Oct. 1823 op een dissertatie De separatione bonorum, secundum
principia juris Romani. Hij werd advocaat te Tiel, in 1829 procureur bij de rechtbank
van eersten aanleg aldaar en in 1836 secretaris van het waterschap Neder-Betuwe.
Op 1 Juni 1837 werd hij door de eigenerfden van het kiesdistrict Tiel-Elst tot lid
der Provinciale staten van Gelderland gekozen, maar reeds met ingang van Oct.
1841 viel hij als zoodanig af, doordat toen in plaats van de 2 aftredende leden in dit
district slechts één lid gekozen mocht worden.
In Oct. 1838 werd hij gekozen tot lid van den raad der stad Tiel. Als zoodanig
verkreeg hij in 1848 eervol ontslag.
Hij huwde 15 Sept. 1837 D i n a v a n d e r W i l l i g e n , geb. 24 Dec. 1808, overl.
15 Maart 1882, bij wie hij 2 zonen had.
Ramaer

[Dijckmeester, Mr. Johannes (1)]
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DIJCKMEESTER (Mr. Johannes) (1), geb. te Tiel 11 Aug. 1775, overl. aldaar 23
Jan. 1837, was de tweede zoon van Mr. H. Dijckmeester (1) (die voorgaat) en C.P.
van Suchtelen.
Hij werd 19 Juni 1789 als student te Leiden ingeschreven en promoveerde er 19
Juni 1795 in de rechten. In datzelfde jaar werd hij land- en gerichtsschrijver van
Neder-Betuwe. Deze titel werd later veranderd in dijkschrijver en stond gelijk met
den tegenwoordigen van secretaris. Bij de instelling der vredegerechten werd hij
met ingang van 1 Jan. 1811 griffier van het vredegerecht te Tiel, maar reeds 12 Juni
1811 werd hij sous-préfet in het arrondissement Tiel. Hij bleef dit tot Dec. 1813. Het
blijkt niet wat hij de volgende jaren geweest is, maar 27 Nov. 1817 werd hij benoemd
tot hoofdschout van de Tielerwaard. Reeds 13 Febr. 1818
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werd hij, onder eervol ontslag, als zoodanig in dezelfde betrekking voor Buren en
Kuilenburg benoemd. Na den dood van zijn opvolger in de Tielerwaard op 19 Mrt.
1823 werd hem tegelijk het hoofdschoutschap in die waard opgedragen, eerst
voorloopig en met 1 Sept. 1823 definitief. Eindelijk werd hem in het laatst van 1830
nog het hoofdschoutschap in de Bommelerwaard opgedragen. Onderwijl was de
naam 25 Juli 1825 districtscommissaris geworden. Sedert 1830 heette dit vereenigde
district (nu niet meer schoutambt) de Benedendistricten. Van Jan. 1832 tot Mrt. 1834
nam hij het hoofdschoutambt waar van de Overbetuwe en van de Nederbetuwe.
Voorts was hij Lingegraaf.
Hij werd 29 Aug. 1814 benoemd tot lid der Staten van Gelderland voor de stad
Tiel.
Hoofdschout en Statenlid bleef hij tot zijn dood.
Hij huwde 15 Mei 1799 M a r i a J o h a n n a v a n O m p h a l , geb. 24 Jan. 1780,
overl. 12 Sept. 1803, en 23 Febr. 1807 M a r i a E l i s a b e t h v a n H a s s e l t , geb.
23 Mei 1789, overl. 23 Apr. 1830. Bij de eerste had hij 3, bij de tweede 10 kinderen.
Zijn zoon Herm. Alex. gaat voor, terwijl Joh. C.L.A. volgt.
Ramaer

[Dijckmeester, Mr. Johannes (2)]
DIJCKMEESTER (Mr. Johannes) (2), geb. te Tiel 29 Juli 1808, overl. te 's
Gravenhage 10 Juni 1850, was de tweede zoon van Mr. H.J. Dijckmeester (dl. IV,
kol. 546) en A.E. v a n O m p h a l .
Hij studeerde te Leiden, waar hij 18 Sept. 1826 werd ingeschreven. Als korporaal
bij de vrijwillige jagers der leidsche hoogeschool maakte hij den Tiendaagschen
veldtocht mede. Hij promoveerde 19 Nov. 1831 in de rechten op een dissertatie De
decimandi juris historia recentiori. Hij werd advocaat te 's Gravenhage, werd 19 Jan.
1834 benoemd tot substituut van den officier bij de rechtbank van eersten aanleg
te Gorinchem en werd bij de vorming der provinciale gerechtshoven op 16 Sept.
1838 met ingang van 1 Oct. tot advocaatgeneraal bij dat van Gelderland te Arnhem
benoemd.
Hij huwde 27 Mei 1835 L i d i a C h r i s t i n a A d e l a ï d e C a n n e m a n , geb. 7
Febr. 1813, overl. 1 Juni 1881, bij wie hij een zoon, oudcommissaris der koningin
in Zeeland, en twee dochters had.
Ramaer

[Dijckmeester, Johan Coenraad Louis Anthony]
DIJCKMEESTER (Johan Coenraad Louis Anthony), geb. te Tiel 8 Dec. 1807, overl.
te Zoelen 24 Aug. 1836, was de zoon van Mr. J. Dijckmeester (1) (die voorgaat) en
M.E. v a n H a s s e l t .
Hij werd te Leiden als student ingeschreven 20 Jan. 1826, maar daar hij in het
laatst van 1830 met de leidsche studenten te velde trok, is er van promoveeren niet
gekomen.
Hij werd in Oct. 1833 lid van den raad der stad Tiel en werd door de eigenerfden
van het kiesdistrict Tiel-Elst 1 Juni 1835 tot lid der Provinciale staten van Gelderland
gekozen.
Hij huwde 11 Nov. 1830 C a t h é r i n e E l i s e W i g e r d i n e d e F o c k e r t ,
geb. 11 Oct. 1811, overl. 27 Sept. 1886, bij wie hij 6 kinderen had, van wie 4 jong
stierven.
Ramaer
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[Dijckmeester, Marien Carel]
DIJCKMEESTER (Marien Carel), geb. te Tiel 22 Mrt. 1845, overl. te Lochem 13
Mei 1905, was de derde zoon van Mr. H. Dijckmeester (2) (zie boven) en J.H.
V e r s c h o o r . Hij werd 12 Nov. 1868 surnumerair der registratie en domeinen en
19 Apr. 1873 ontvanger te Lochem.
Op 28 Oct. 1884 werd hij in het kiesdistrict Zutfen tot lid der Provinciale staten
van Gelderland gekozen. Bij zijn periodieke aftreding tegen
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Juli 1892 verzocht hij niet meer in aanmerking te komen; hij werd 10 Mei te voren
vervangen.
Als al zijn familieleden behoorde hij tot de liberale partij.
Hij had in zijn vak veel hooger kunnen stijgen, maar ook wegens belangen, die
hij in den omtrek van Lochem had, verkoos hij daar te blijven.
Hij werd 12 Mei 1905 met ingang van 15 d.a.v. op zijn verzoek als ontvanger
eervol ontslagen. Juist tusschen die beide datums stierf hij. Hij huwde 29 Juni 1876
J o h a n n a C a r o l i n a J a c o b a d e L o r r a i n e H o l l i n g , geb. 28 Oct. 1855,
overl. 12 Apr. 1907, welk huwelijk kinderloos bleef.
Ramaer

[Dijckmeester, Pieter Frans]
DIJCKMEESTER (Pieter Frans), geb. te Tiel 9 Febr. 1841, overl. aldaar 2 Mrt. 1897,
was de tweede zoon van Mr. H. Dijckmeester (2) (die voorgaat) en J.H.
V e r s c h o o r . Hij deed in 1864 met gunstig gevolg examen voor candidaatnotaris
en werd 7 Aug. 1870 in plaats van zijn vader tot notaris te Tiel benoemd.
Hij werd in 1868 lid van den raad van Tiel. Hij volgde zijn vader ook 10 Juni 1873
op als lid der Provinciale staten voor het district Tiel. Deze ambten bleef hij tot zijn
overlijden waarnemen.
Hij huwde 25 Febr. 1869 L u t h e r a C a t h a r i n a M a r i a v a n L u t t e r v e l t ,
geb. 21 Juli 1841, overl. 24 Juni 1920. Zij hadden een dochter.
Ramaer

[Dijk, Pieter van]
DIJK (Pieter v a n ), geb. te Amsterdam 31 Jan. 1826, overl. te 's Gravenhage 4 Apr.
1911, verloor zijn vader op den leeftijd van een jaar. Hij genoot lager onderwijs op
de school van Mulder in zijn geboortestad, en werd op den leeftijd van 12 jaren
leerling-horlogemaker bij zijn grootvader van moederszijde. Onderwijl moet hij zich
allerlei kundigheden eigen gemaakt hebben, want in 1847 slaagde hij bij het
toelatingsexamen der delftsche academie. In 1852 verwierf hij het diploma van
burgerlijk ingenieur. Tegelijk met zijn gewone studie had hij zich in de jaren 1850
tot 1852 onder den hoogleeraar Dr. S. Bleekrode bekwaamd in de mijnbouwkundige
vakken, waarin men toen aan de academie geen diploma kon verkrijgen. Daar de
regeering hem voor mijningenieur in Nederlandsch-Indië bestemde, werd hij op
rijkskosten na zijn promotie te Delft eerst eenigen tijd te Haarlem gedetacheerd, ter
bestudeering van de geologische verzameling van Teyler's genootschap, vervolgens
te Kerkrade bij de exploitatie der domaniale mijn, daarna bij mijnen in Stiermarken,
op Elba, in Duitschland, Toskane en Frankrijk. Ook vond hij gelegenheid, te Klausthal
en te St. Etienne cursussen in mijnbouwkundige vakken te volgen.
In 1854 werd hem het vermunten van een partij hier te lande aanwezige indische
duiten opgedragen. Op 23 Febr. 1855 werd hij benoemd tot aspirant-ingenieur van
het mijnwezen in Nederlandsch-Indië. Aldaar aangekomen, was zijn eerste werk
het vermunten van de in Indië aanwezige duiten, waarvoor hem Soerabaia als
standplaats werd aangewezen. Toen deze arbeid gereed was, kwam hij op het
bureau van den hoofdingenieur chef van het mijnwezen C. de Groot van Embden
(dl. Vl, kol. 643). Op 22 Febr. 1858 tot ingenieur 3e klasse bevorderd, werd hij in
1859 met werkzaamheden op Sumatra's Westkust belast. In 1860 werd hij naar
Benkoelen verplaatst, waar hem een onderzoek naar de aanwezigheid van
steenkolen werd opgedragen. Hier begon de werkzaamheid, waarin van Dijk grooten
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roem heeft behaald en ook door bezuiniging groote diensten aan zijn vaderland
heeft bewezen. Daar hij, ook door zijn vroegere werkzaamheid, bijzondere kennis
van werktuigen ver-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

219
kregen had, was hij tegelijk mijn- en werktuigkundige, hetgeen zelden vereenigd
voorkomt. Hieraan is toe te schrijven, dat hij in de door hem bij zijn onderzoekingen
gebruikte boortoestellen gewichtige verbeteringen heeft kunnen aanbrengen. Ook
was hij de eerste, die bij de diepboringen de spoelmethode toepaste.
Op 22 Mei 1862 werd hij bevorderd tot ingenieur 2e klasse, en werd hij naar Lebak
in de residentie Bantam verplaatst, in het volgende jaar naar Borneo, aan de rivier
Riam Kanau, beide met hetzelfde doel als in Benkoelen. Op 9 Dec. 1865 werd hij
ingenieur 1e klasse en bij de tinmijnen op Banka werkzaam gesteld.
Op 21 Apr. 1867 verkreeg hij een tweejarig verlof naar Europa. In Indië
teruggekeerd, werd hij 27 Juli 1869 bij het korps mijningenieurs herplaatst; daar er
geen vacature als ingenieur 1e klasse was, deed hij als ingenieur 2e klasse dienst.
In 1871 werd hij weder ingenieur 1e klasse. Als deskundige in boringen werd van
Dijk bij zijn terugkeer belast met een geologisch onderzoek naar het voorkomen
van artesisch water in een deel der residentie Samarang, ter standplaats Grobogan,
daarna Samarang. De opdracht werd uitgebreid tot het opsporen van drinkwater en
vervolgenss werd het geheele grondonderzoek onder zijn leiding gesteld. Een eerst
in 1883 gepubliceerd rapport van hem toonde aan, dat er veel petroleum in den
bodem in den omtrek van Samarang voorkomt. Dit rapport heeft den stoot gegeven
tot de latere onderzoekingen, waarvan de oprichting der Dordsche
petroleum-maatschappij het gevolg geweest is.
Op 30 Mei 1874 werd van Dijk hoofdingenieur, maar hij behield zijn werkkring,
die inmiddels over geheel Nederlandsch-Indië was uitgebreid. Zelfs behield hij dien,
toen hij 15 Jan. 1878 tot chef der afdeeling mijnwezen in Indië benoemd werd. Eerst
in 1881 werd hij van de directie dezer onderzoekingen ontheven. Op 3 Apr. 1885
werd hij op zijn verzoek eervol uit den Rijksdienst ontslagen. Na zijn terugkeer in
het vaderland vestigde hij zich te 's Gravenhage.
Van Dijk beantwoordde met twee delftsche hoogleeraren een door de indische
regeering uitgeschreven prijsvraag betrekkelijk de watervoorziening van Soerabaia.
Dit antwoord werd met goud bekroond en door de afdeeling Nederlandsch-Indië
van het Koninklijk Instituut van ingenieurs uitgegeven. Eenige jaren later werd een
concessie voor deze waterleiding gevraagd door Birnie en Eykman, doch deze
kwam evenmin als het plan, waaraan van Dijk had medegewerkt, tot stand. Eerst
van 1901 tot 1903 werd deze stad van een waterleiding voorzien overeenkomstig
de plannen van den ingenieur C.W. Weys, die ook de uitvoering daarvan leidde.
Terwijl van Dijk en de hoogleeraren het water aan een rivier wilden ontleenen, is de
tot stand gekomene een bronnenwaterleiding.
Van Dijk werd in 1876 lid van het bestuur van het indische weduwen- en
weezenfonds van burgerlijke ambtenaren, in 1877 bestuurslid, in 1883 vice-president
en in 1884 president van de afdeeling Nederlandsch Indië van bovengenoemd
instituut. Ook was hij verscheidene jaren bestuurslid van de Koninklijke natuurkundige
vereeniging in Nederlandsch-Indië, die hem bij zijn vertrek in Apr. 1885 tot eerelid
benoemde. De laatste jaren van zijn lang leven leed hij aan een verlamming,
waardoor hij verhinderd werd, zijn legerstede te verlaten.
Men heeft van hem: Over de waarde van eenige Nederlandsch-Indische
kolensoorten in Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15e
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deel (1858), blz. 139; Inleiding tot de geologie van Sumatra's Westkust in hetz.
tijdschr., 22e deel (1860), blz. 145; Ontginbare kolenlagen in de ommelanden van
Benkoelen in hetz. tijdschr., blz. 181; Brief over de bruinkool van Borneo in hetz.
tijdschr., 23e deel (1861), blz. 531; Koperaders in de Padangsche bovenlanden,
met 2 platen, in hetz. tijdschr., 27e deel (1864), blz. 87; Bruinkool van Ketaoen, in
de afdeeling Moko-Moko, assistent-residentie Benkoelen in hetz. deel, blz. 259;
Over een onderdeel der werktuigen in gebruik bij diepe of artesische boringen in
Notulen Koninklijk instituut van ingenieurs (1867-68), blz. 308; Over de artesische
putboring te Goes, in dez. notulen (1868-69), blz. 26; Beschrijving van een nieuw
werktuig voor het opvoeren van groote hoeveelheden water tot groote hoogten en
het vervoer van menschen in mijnpidten of schachten in Verhandelingen van hetz.
Inst. (1868-69), blz. 13; Verbeterd voorspaakwiel in Notulen enz. (1871-72), blz.
108; Rapport sur le sondage à vapeur pour la recherche d'eau potable à Grissee,
met 17 platen, met J.P. E r m e l i n g (Batavia 1872); De wet der geothermische
progressie, met 4 platen, in Nat. Tijdschr. voor N.-I., 36e deel (1876), blz. 78;
Wateropvoeringswerktuig in Not. K. inst. v. ing. (1877-78), blz. 38; Watervoorziening
voor de hoofdplaats Soerabaia, met N.H. H e n k e t en E. S t e u e r w a l d (den Haag
1878); Schatting van den ouderdom der aarde in Nat. Tijdschr. voor N.-I., 39e deel
(1880), blz. 85; Over het waarnemen van aardbevingsverschijnselen, Seismologie
in hetz. tijdschr., 44e deel (1885), blz. 23; Over de aardbevings-waarnemingen in
Japan door J o h n M i l n e , (vertaling) in hetz. tijdschr., 45e deel (1886), blz. 132;
Nogmaals over aardbevings-verschijnselen in hetz. deel, blz. 261; Seismometer
(ontwerp van den schrijver), in hetz. deel, blz. 415; Uitbarstingen van vulkanen en
aardbevingen in den Oost- Indischen archipel in 1883, in hetz. deel, blz. 451;
Omsmelting en zuivering van drie partijen Banka-tin van het Koloniaal etablissement
te Amsterdam in Jaarboek van het mijnwezen van Nederlandsch Oost-Indië,
technisch en administratief gedeelte (1890); De watervoorziening van Soerabaia,
met N.H. H e n k e t , in den Ingenieur van 25 Febr. 1893; Register op het genoemde
Jaarboek, over 1882-99 (den Haag 1931).
Van Dijk huwde in 1857 J.J. v a n H a a f t e n C l u w e n , de dochter van zijn
stiefvader.
Zie een levensschets door R.A. v a n S a n d i c k in den Ingenieur van 27 Mei
1911.
Ramaer

[Dijkstra, Tiede Roelof]
DIJKSTRA (Tiede Roelof), geb. te Leeuwarden 25 April 1820, aldaar overl. 29 Mei
1862, koopmanszoon, lichamelijk zwak, bezocht de fransche en latijnsche school
in zijn geboortestad tot 1839, liet zich inschrijven te Franeker als student aan het
athenaeum, welks doodvonnis werd geteekend. Hij was de ziel van het
leesgezelschap ‘Varietas delectat’ en van het letterkundig gezelschap ‘Constanter’.
Inmiddels had hij zich verloofd met D o e t j e Y p e s , een leeuwarder burgerdochter,
die later zijn vrouw werd. Wegens de opheffing van het franeker athenaeum was
hij genoodzaakt in Groningen at te studeeren. Hij deed er candidaatsexamen in de
letteren en rechten. Zijn studie-vriend Willem Doorenbos uit Deersum ried hem aan
J.W. W o l f 's Niederländische Sagen in het Nederlandsch te vertalen, een boek,
dat hij verbeterd en vermeerderd in het licht gaf (Groningen 1844-46). Hij vestigde
zich als privaat leeraar te Leeuwarden, waar hij een
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veertigtal jongelieden uit de eerste standen voor de academie opleidde.
Zijn eigenlijke beteekenis ligt echter in zijn frieschnationale denkbeelden en in de
stichting van het Selskip tor Fryske tael- en skriftenkennisse, in verbinding met
Harmen Sytstra en J. van Loon (1844). Hij kwam daartoe onder invloed van Byron's
en Hofmann von Fallersleben's vrijheidsideeën. Als opstandig jong liberalist, die
een vurig belijder was van Thorbecke's staatkundige gedachten, had hij geen vrede
met het streven van het Friesch Genootschap, en achtte hij een zelfstandige actie
gewenscht. Kenmerkend was voor dezen kring het gebruik van het Friesch als
cultureele taal in het algemeen en als brieftaal in het bijzonder. Zijn eerste dichterlijke
proeven gaf hij in Foarjiersblomkes, of ytlike Minnerymkes (Dokkum 1840) en met
H. S y t s t r a Friesche Sankjes (1842). Het orgaan van het Nieuwe Selskip was
Iduna, dat hij met Sytstra redigeerde en van vele letterkundige en folkloristische
bijdragen voorzag. Ook was hij van 1856-62 redacteur van den Frieschen
Volksalmanak. Hij hielp in 1853 Waling Dijkstra voor de nieuwe uitgave van Gijsbert
Japiks Fryske Rymlerije, schreef een voorwoord in de vierde uitgave van It Libben
fen Aagtje IJsbrants (1861), bewerkte voor De Vrije Fries (dl. 8) een opstel over de
handmerken in Friesland en vertaalde met D. Bouma Nieuwenhuis H.C. A n d e r s e n ,
Bazar eens Dichters (Gorinchem 1866). De Staten van Friesland benoemden hem
in 1858 tot archivaris-bibliothecaris van Friesland. Zijn grootste verdienste bestaat
wel hierin, dat hij zoowel de friesch nationale beweging, als de friesche filologie in
internationaal verband heeft gezien, en op dit breede plan heeft ingesteld. Als
zoodanig is hij een der groote dragers van de friesche gedachte geworden. Zijn
schriftelijke nalatenschap, behelzende vele bouwstoffen voor een friesche mythologie,
en zijn minnebrieven berusten in de Provinciale bibliotheek te Leeuwarden.
Zie mijn Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert 1926), 528 v.v. met portret en het
Register; mijn opstellen: Tiede Roelof Dijkstra neffens syn minnebrieven in Frisia
(1929), 117; In Frentsjerter Studinteklub in De Holder (1929), 152; J. W i n k l e r ,
Hebel en Halbertsma en Tiede Dijkstra in Fr. Volksalmanak (1891); H. S y t s t r a ,
Ut de Briefwiksel fen T.R. Dijkstra en H.S. Sytstra in Swanneblommen (1921), 84-91;
J. v a n L o o n , T.R. Dijkstra in Fr. Volksalmanak (1863), 1-12; Catalogus zijner
nagelaten boeken (Leeuwarden 1863); Verslagen van het Friesch Genootschap,
en Catalogus der Provinciale Bibliotheek, V, 1783, 1828, 1861; mijn Stads- en
Dorpskroniek van Friesland (Leeuwarden 1932), op Register; F. B r a u n , Karl
Freiherr von Richthofen an Tiede Roelofs Dykstra in Germanisch-Romanische
Monatschrift, Jahrg. XVI (1926), 310.
Wumkes

[Dijkstra, Waling Gerrits]
DIJKSTRA (Waling Gerrits), geb. 14 Aug. 1821 te Lieve Vrouwen Parochie, overl.
15 Jan. 1914 te Holwerd, zoon van G e r r i t W a l i n g s D. en A n t j e K e i m p e s
K o o p m a n s , die een bakkerij hadden. Hoewel hij dus een Bildtker van geboorte
was, is zijn gansche leven gewijd geweest aan de friesche taal en letterkunde. Het
Bildtsch liet hij evenwel niet los, blijkens de geschriften in dat dialect: Krelis Regtuut
zyn rais na Ljuwt (1852); Gesprek van twee erbaijers over 't jeneverzupen (1855);
De zoneklips en de steertstar (1858); Mot er jenever by 't kooldorsen? (1862); En
rare koridon (1892). Hij werd opgevoed bij zijn grootouders, maar kwam vaak in
Spannum. De schildering van dat dorpsmilieu vindt men in zijn Fryske
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Thyl Ulespegel, 4e dr. (1908). Onder invloed van Harmen Sytstra, die evenals hij
bakkersgezel was, raakte hij aan het Friesch schrijven in Suringar's Almanak, en
uit dit kleine begin ontsprong een stroom van geschriften in proza en poëzie, die
hun weg vonden door het geheele friesche volk in alle lagen en standen. Tot zijn
voornaamste novellen kan men rekenen: De Silveren Rinkelbel, 5e dr. (1931); It
Heamiel by Gealeboer (1850); Winterjounen by Gealeboer (1851); Biddel-Maryke
(1864); De Wever fen Westerbûrren (1867); De Frymitseler fen Jinsenbûrren (1870);
De dochter fen de âld soldaet (1888). Verder is er allerlei novellistisch werk in de
bundels For Nut en Nocht (1875); Ald en Nij, For de Praetstoel en de Hirdsherne
(1877); Wintergrien (1886); Fen earder en letter (1884); Ut en Thus (1880),
Forslingere bern; Net nij, mar dêrom het wei (1912).
In 1855 was hij, na het verlies van zijn eerste vrouw H i n k e H u i z i n g a te
Spannum, hertrouwd met A f k e J a n s d e B o e r , met wie hij zich vestigde te
Franeker, waar hij in dienst trad van den boekh.-uitgever T. Telinga, die veel van
zijn werk voor den druk heeft bezorgd. Daartoe behooren o.a. zijn ‘lietehoekjes’:
Doaitse mei de Noardske balke (1848), De Boeresjonger (1857); Mink mei it oargel
(1860) en Fryske Sang (1874), waarvan menig lied een blijvende plaats in het
volksleven heeft verkregen.
In Mei 1861 volgde zijn verhuizing naar Holwerd, waar hij zelf een boekhandel
begon en zijn verder leven heeft doorgebracht. In 1860 ondernam hij voor het eerst
de z.g.n. Winterjounenocht, de volksvoordracht met gezang of tweegesprek, die
vele sluimerende krachten in de triesche volksziel heeft wakker geroepen en allerlei
jonge krachten aanspoorde om mede te werken aan een rederijkerskamer,
zangvereeniging en tooneelgezelschap. Eerst maakte hij een wintercampagne door
het friesche land met T.G. van der Meulen uit Bergum, toen 6 jaar met Gerben
Colmjon uit Leeuwarden (1864-70), vervolgens met Auke Boonemmer uit Hardegarijp
(1871-77), en eindelijk heeft hij het nog 10 jaar alleen gedaan. Met deze rondreizen
is hij de patroon geworden van het friesche volkstooneel, dat hij van een groot aantal
blijspelen voorzag.
De voornaamste zijn: Lubbert Erchtink (1866); Oebele Glûper (1875);
Skearbaes-dokter (1878); De Jildstimper (1891); alle drie naar Molière; De giergens
bidraecht de wysheid (1862); De útfenhuzer fen de bakker (1860); De hele boel
bitsyoend (1860); De útdragerswinkel (1860); Omke Wibren en syn erfgenamen
(1870); Op Maeije dei by Wigle Kwanŝeler (1883); Yens wird moat men hâlde (1883);
Yn 't forgulden Bûterfet (1877); Keapman Koartsicht en it wiif (1874). De meeste
van deze stukken hebben een moreele tendenz en eindigen veelal met een zedeles.
Behalve door de uitgave van afzonderlijke werkjes, zorgde Dijkstra geregeld voor
friesche lectuur door de jaarboekjes, tijd- en maandschriften, die hij redigeerde.
Deze zijn: De Bijekoer (1850-96); De Fryske Húsfrieun (1850-69); De Fryske Nysbode
(1864-65); Friesch Volksblad, met Oebele Stellingwerf (1876-82); Sljucht en Rjucht
(1897-1914); As yimme it lije meije (1900 en v.v.). Ook bracht hij de Frieschen
‘skoeralmanak’ in omloop (1885-1903).
Als de standaardwerken van zijn leven mag men beschouwen Friesch
Woordenboek (Leeuwarden 1900-11), en Uit Friesland's Volksleven (Leeuwarden
1895), 2 dln. die beide een goudmijn bevatten voor de kennis van friesche taal en
folklore. Op 20 Sept. 1916 heeft zijn volk hem een eereteeken
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van berggraniet geschonken, dat staat tegenover de beurs te Leeuwarden. Hij is
een symbool geworden van het friesche volkskarakter, dat in ‘sljucht en rjucht’ zijn
uitdrukking en belijdenis heeft gevonden. Zijn nagelaten brieven en al zijn geschriften
vindt men op de Provinciale bibliotheek te Leeuwarden. Een waardige biografie is
nog niet gegeven. De voornaamste literatuur over hem met levensschets vindt men
in mijn Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert 1926), 613. Pier Pander maakte van
hem een gipsplaket, zie afbeelding, Bodders, 581.
Verschillende portretten in Lokwinsk fen Fryske skriuwers (1901) en Waling Dijkstra
(1821-1911), oanbean op syn 90e jierdei.
Zie: mijn opstel in De Vrije Fries XXI,
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92-104; J. H o f in Nieuwsbl. v. Friesl. (7 Aug. 30 Nov. 1901 en 17 Jan. 1914); C.
W i e l s m a in Zondagsbl. van de Leeuw. Courant (14 Aug. 1911); F. B u i t e n r u s t
H e t t e m a , Voorlezing in het Utrechtsch Genootschap (1921); J.B. S c h e p e r s ,
By it forstjerren fen W.D. (Leeuw. Cour. 19 Jan. 1914); L.P., Waling D. op syn alde
dei in Forjit my net (1914), 18-27; O.H. S y t s t r a in Swanneblomnen (1921).
Over zijn arbeid voor het Friesche Woordenboek Missive en Voorstel van Gedeput.
Staten (1879); Algemeene regelen betreffende de eindbewerking (10 Oct. 1892);
S.K. F e i t s m a , Een kijkje binnen de werkplaats (1905); F. B u i t e n r u s t
H e t t e m a , De bewerking van het Fr. Woordenboek in Museum (Febr. 1900).
Wumkes
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E.
[Eck, Barthold heer van (1)]
ECK (Barthold heer v a n ) (1), overl. te Eck 12 Maart 1304. Hij trad in persoonlijken
dienst van graaf Otto van Gelder en werd door hem belast met de opvoeding van
zijn zoon Reinald (1249). Hij huwde in 1266 met W a l b u r g i s , dochter van Saffencijn
heer van Maurick, die hem de buurtschap Eck schonk, dicht gelegen bij Maurick,
waar hij een parochiekerk en een kasteel deed bouwen. In 1282 komt hij als richter
in de Betuwe voor. In 1288 verhief hertog Reinald I van Gelder hem tot zelfstandig
heer van Eck en die plaats tot een vrije heerlijkheid met hooge- en lage jurisdictie.
In den limburgschen opvolgingsoorlog volgde hij dezen vorst in den strijd en werd
in den voor dezen zoo rampzaligen slag van Woeringen (5 Juli 1288) met zijn zoon
Gerard (die volgt), die als schildknaap dienst deed, evenals Reinald zelf gevangen
genomen. Om zijn vrijheid te bekomen, moest hij in 1289 een losgeld van 15000
rijnsche guldens betalen. Om deze som bijeen te krijgen, zag hij zich verplicht al
zijn vaderlijk erfgoed te Keulen te verpanden.
Zie: J. A n s p a c h , Schets van oorsprong en geschiedenis der aloude heerlijkheid
Eck en Wiel in Heraldieke Bibliotheek N.R. I (1879), 111-118.
Verzijl

[Eck, Barthold heer van (2)]
ECK (Barthold heer v a n ) (2), overl. te Eck 25 Dec. 1405, zoon van Gerard (die
volgt) en E m i l i a v a n H e k e r e n . Hij werd door hertog Reinald II van Gelder tot
bevelhebber eener ruiterbende benoemd en nam 25 Mei 1361 deel aan den slag
bij Tiel, door hertog Reinald III tegen zijn broeder Eduard geleverd. Hier werd hij,
toen de hertog verslagen was, met dezen gevangen genomen en drie jaar te
Nijmegen opgesloten, totdat hij in staat was het gevorderde losgeld te betalen.
Ondertusschen vielen de Bronckhorsten, de partijgangers van Eduard, in Barthold's
heerlijkheid Eck, waar zij het kasteel tot op den grond sloopten, en de kerk
verwoestten. Nadat hij zich in 1364 uit zijn nijmeegsche gevangenschap had
losgekocht, ging hij, met zijn gade, C a t h a r i n a , dochter van R u t g e r heer v a n
A l p h e n (Gulikerland) en kinderen (drie zoons en twee dochters) in Kleefsland in
ballingschap tot in 1387, toen hij van Willem I van Gulik, hertog van Gelder,
vergunning kreeg om in zijn vaderland terug te keeren, alsook om een huis te Eck
te bouwen, op de plaats, waar vroeger het kasteel had gestaan.
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Hij werd ook weder in zijn ridderlijke waardigheid hersteld en in het bezit der collatie
van de pastorie te Eck gelaten. In 1390 verkocht hij uit geldnood aan Gerard heer
van Culenborg zijn recht op de hooge en lage heerlijkheid van Eck, hem door den
hertog ontnomen, met meer andere goederen te Maurick. Zijn zoon Johan volgt.
Zie: J. A n s p a c h , Schets van oorsprong en geschiedenis der aloude heerlijkheid
Eck en Wiel in Heraldieke Bibliolheek N.R. I (1879), 120-123; S l i c h t e n h o r s t ,
44; P. N i j h o f f , Gedenkwaardigheden II, 82; R i n k , Beschrijving van Tiel, 28.
Verzijl

[Eck, Gerard heer van]
ECK (Gerard heer v a n ), overl. te Hannut 21 Juli 1347, zoon van Barthold (1) (die
voorgaat) en van W a l b u r g i s v a n M a u r i c k . Hij wordt ons beschreven als een
grootmoedig man, van lange gestalte, rijp van raad, kloek en ervaren in den oorlog.
Van hem is alleen bekend, dat hij in het jaar 1347 zijn zeven broeders en veertien
zoons, in het gevolg van hertog Reinald III van Gelder aanvoerde, ten einde Jan III,
hertog van Brabant, hulp te bieden tegen de Luikenaars, die tegen hun bisschop
Engelbert van der Marck waren opgestaan. Den 21. Juli 1347 kwam het in de vlakte
van Hannut en Walef tot een treffen, waar Gerard, zoowel als zijn zeven broeders
en twee zijner zoons S w e d e r en J o h a n sneuvelden. Hij was in Nov. 1306 gehuwd
met E l i s a b e t h v a n G e l d e r (overl. in 1320), natuurlijke dochter van Reinald
I, graaf van Gelder, welke hem zes zoons en één dochter schonk. Uit zijn tweede
huwelijk met E m i l i a , dochter van J o h a n v a n H e k e r e n , had hij acht zoons
en vier dochters. Zijn oudste zoon uit het tweede huwelijk: Barthold (2) gaat voor.
Zie: J. A n s p a c h , Schets van oorsprong en geschiedenis der aloude heerlijkheid
Eck en Wiel in Heraldieke Bibliotheek N.R. I (1879), 118-120; P. N i j h o f f ,
Gedenkwaardigheden enz. II, 22.
Verzijl

[Eck, Johan heer van]
ECK (Johan heer v a n ), zoon van Barthold (2) (die voorgaat) en C a t h a r i n a v a n
A l p h e n . Hij kan alleen in zóóver als heer van Eck beschouwd worden, dat hij nog
aanspraak op de collatie der pastorie te Eck maakte. Ook was hij zijns vaders
opvolger in een deel zijner leengoederen te Eck en te Ingen. Hij werd als kapitein
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bij de ruiters van Antonie van Bourgondië, hertog van Brabant, in den slag van
Azincourt door de Engelschen gevangen genomen en kon door een groot losgeld
zijn bevrijding koopen. Hij was in 1409 met P e t r o n e l l a v a n H u c h t e n b r o e c k
Eduardsdr. gehuwd. Ook bewees hij hertog Reinald IV van Gelder op verscheidene
tijden gewichtige diensten. Zijn vermeende of wettige aanspraak op de kerkgift van
Eck verkocht hij in 1429 aan het kapittel te Culemborg.
Zie: J. A n s p a c h , Schets van oorsprong en geschiedenis der aloude heerlijkheid
Eck en Wiel in Heraldieke Bibliotheek N.R. I (1879), 123-124, 157.
Verzijl

[Eck, Lumbertus van]
ECK (Lumbertus v a n ), zoon van J o h a n v.E. en M a r g a r e t h a U d e n t s , geb.
2 Mrt. 1627, burgemeester van Tiel 1652, momber van Gelderland 23 Dec. 1649,
huwde 23 Oct. 1659 G i j s b e r t a C r o u s e v a n A s c h (overleden 1703). Hij
was J.U.D.
Hij overleed op een landdag te Nijmegen 10 Juni 1667 en werd in de St.
Maartenskerk te Tiel begraven onder een zerk met een latijnsch tijdvers.
Zie: Navorscher (1889), 493; Annuaire de la noblesse des Pays Bas (1871), 129;
Reces van den landdag 1659 in Wapenheraut (1904), 129.
van Beurden

[Eck, Mr. Lambert Engelbert van]
ECK (Mr. Lambert Engelbert v a n ), geb. te Tiel 11 Nov. 1754, overl. te 's Gravenhage
5 Oct. 1803, werd 25 Juni 1771 als student aan de universiteit te Leiden ingeschreven
en promoveerde aldaar in de rechten 24 Dec. 1776 op een dissertatie De judicis
arbitrio in poenis infligendis legibus circumscripto.
Hij werd advocaat te 's Gravenhage en werd in het begin van 1795 secretaris van
het toen opgerichte comité voor de Marine. Op 27 Jan. 1796 werd hij tot tweeden
plaatsvervanger van het gekozen lid in de Nationale vergadering voor het district
den Haag 2 gekozen. Na den dood van dat lid, J.M. de Graaff, die was opgetreden
als eerste plaatsvervanger, daar de gekozene de benoeming niet had aanvaard,
op 27 Juli 1796, werd van Eck opgeroepen om den zetel in te nemen. Hij nam 12
Oct. 1796 zitting; dit duurde zoolang omdat allen en ook hij beter achtten, dat hij bij
het marine-comité in dienst bleef, maar de meerderheid achtte het niet gewenscht,
een volkskeuze teniet te doen. Bij de verkiezingen van 4 Aug. 1797 werd hij niet
herkozen, maar hij was gekozen tot tweeden plaatsvervanger te Arnhem en daar
de aldaar gekozene lid der constitutie-commissie werd en de eerste plaatsvervanger
bedankte, nam hij 17 Oct. 1797 als plaatsvervanger zitting.
Hij was een zeer gematigd unitaris. Met de gematigden en de federalisten stemde
hij 29 Nov. 1796 voor het in behandeling nemen der constitutie, dat met 66 tegen
52, op 2 Dec. d.a.v. met alle unitarissen voor de een- en ondeelbaarheid der
republiek, die met 75 tegen 23, en op 20 Jan. 1797 met hen voor de amalgameering
der provinciale schulden, die met 60 tegen 45 stemmen werd aangenomen.
Niettegenstaande zijn gematigdheid werd hij met 27 andere leden op 22 Jan.
1798 gevangen genomen en eerst op de Voorpoort (thans Gevangenpoort geheeten)
en na 14 dagen op het Huis ten Bosch gevangen gezet. Hij kwam eerst 14 Juli d.a.v.
vrij.
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Op 20 Oct. 1798 werd hij uit een door de Eerste Kamer opgemaakte voordracht
door de Tweede Kamer gekozen tot raadsheer in het nieuw opgerichte gerechtshof
van Holland en Zeeland. Hij bleef dit tot zijn overlijden.
Hij huwde in 1779 C h a r l o t t e A m é l i e
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V o c k e s t a e r t , geb. 1759, overl. 1824, bij wie hij een zoon en 2 dochters had.
Ramaer

[Edam, Hendrik van]
EDAM (Hendrik v a n ), dezelfde als Henricus Edam? De laatstgenoemde is overleden
in 1518 en was prior van het Heer-Florenshuis te Deventer. Over een Hendrik van
Edam, die overigens onbekend is, schreef Goswinus van Halen (zie dl. VII, kol.
516v.) aan Albertus Hardenberg (zie dl. I, kol. 1023-1026 en d e B i e e n
L o o s j e s , Biogr. woordenb. van Prot. Godgel. in Ned. III, 1924, 504-509). Hij komt
ook voor in het Registrum bonorum domus domini Florencii en in H.S. 128 G 16,
waarvan het verslag der Koninklijke bibliotheek te 's Gravenhage spreekt (1898,
24), welk handschrift uit het Florenshuis te Deventer afkomstig is en dat ook een
Epistola domini Henrici Edam bevat.
Zie: M. v a n R h i j n , Wie was Hendrik van Edam? in Ned. archief voor Kerkgesch.
(1927), 157.
Knipscheer

[Eelde, Antonie Clarus Johannes van]
EELDE (Antonie Clarus Johannes v a n ), geb. te Utrecht 30 Sept. 1828, overl. aldaar
15 Aug. 1902, was de zoon van A n t o n i e C l a r u s J o h a n n e s v a n E e l d e ,
zoutzieder, en J o h a n n a C o r n e l i a v a n H a e f t e n . Hij was bestemd voor de
rechterlijke studie en liep het gymnasium met goed gevolg af, maar vertrok toen
met een zuster, die teringlijdster was, terwijl hijzelf, hoewel in mindere mate,
tuberculeus was, naar Pau, waar zij na eenige jaren genezing vonden.
Op 11 Sept. 1847 werd hij te Utrecht als student ingeschreven, maar in 1851
moest hij de studie opgeven, daar hij noodig bleek in de zoutziederij zijns vaders.
Hij werd in 1864 tot lid der Kamer van koophandel en 18 Juli 1865 tot lid van den
gemeenteraad van Utrecht gekozen. Op 23 Mei 1871 koos het kiesdistrict Utrecht
hem tot lid der Provinciale staten van Utrecht.
Hij was in den raad een groote kracht. Zeer veel is er te doen geweest over zijn
voorstel om van de erfgenamen van jhr. Ram de buitenplaats het Hoogeland aan
te koopen, dat 17 Dec. 1887 met 15 tegen 9 stemmen werd aangenomen. Later is
het gebleken, dat hierdoor een bijzonder schoon geheel met de utrechtsche
plantsoenen in de nabijheid verkregen is en ook de stadsuitbreiding naar die zijde
mogelijk gemaakt is.
Als gevolg van een combinatie van ontevredenen en clericalen werd van Eelde
16 Juli 1889 niet herkozen als raadslid.
Ingevolge de wet van Houten ging hij als lid der Staten naar het district Utrecht 1
over.
Bij zijn periodieke aftreding als zoodanig tegen Juli 1901 verzocht hij niet meer
in aanmerking te komen; hij werd 24 Juni vervangen.
Hij huwde 9 Apr. 1856 jkvr. C l a s i n a J o h a n n a H e n r i e t t e v a n R a p p a r d ,
geb. 6 Juli 1831, overl. 23 Dec. 1871, en 9 Sept. 1875 M a r i a A n n a R e g i n a
K a r s t e n , geb. 22 Febr. 1837, die hem overleefde. Bij de eerste had hij 5 zonen
en 2 dochters.
Zie een levensschets in Mengelwerk achter het Utrechtsch Jaarboekje (1903), 8,
door C.A. P e k e l h a r i n g .
Ramaer
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[Eems, Pieter]
EEMS (Pieter), afkomstig uit Antwerpen, poorter van Vlissingen 10 Dec. 1603,
luitenant-kolonel der stad Vlissingen, overl. 48 jaar oud 10 Dec. 1627. Hij was
gehuwd met J a c o m i j n t j e S n o u k x , uit Vlissingen, overl. 14 Aug. 1626, oud
36 jaar. Zij waren getrouwd 3 Oct. 1609; zij woonde toen aan de Zuydtzijde.
Zie: Grafschriften S. Jacobskerk Vlissingen in Arch. Zeeuwsch Gen. (1913).
van Beurden
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[Eilers, Jan Rudolf]
EILERS (Jan Rudolf), geb. te Nieuwe Pekela 15 Nov. 1816, overl. te Heusden 28
Maart 1895. Hij was luthersch predikant te Heusden (hoewel pas ingezegend op 9
Dec. 1857) en rector van de latijnsche school aldaar sedert 27 April 1845, en bleef
er tot zijn dood. Hij verzamelde met J.R. Eilers Koch (die volgt) in opdracht van de
Maatschappij tot nut van 't algemeen een Bloemlezing uit Nederlandsche dichters
(Leid. 1847; 3e dr. Amst. 1867).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Grav.
1925), 72v.; Alphab. naamlijst van boeken enz. (1833-49), 79, 186; B r i n k m a n 's
Catalogus (1850-82), 144.
Knipscheer

[Eilers Koch, Johan Rudolph]
EILERS KOCH (Johan Rudolph), geb. te Veendam 25 Juni 1809, overl. te Charlois
9 Jan. 1889. Hij was luthersch predikant te Wildervank sedert 10 Mei 1835, te Pekela
sedert 10 Oct. 1847, te Rotterdam sedert 15 Juni 1856; emeritus 1 Mei 1886. Hij
schreef: Zedeleer in spreuken (Leiden 1849); De Wartburg, Luthers verblijfplaats
van 1521-22 (Gron. 1854); Gellert, het beeld des opregten vromen Christens
(Wildervank 1855); Humor uit Jean Paul's nagelaten werken (Gron. 1855); Uit
Luther's leven en tijd (Gron. 1856); Ponticus en Blandina (Rott. 1861); Gelooft in
God en gelooft ook in mij. Vijftal preeken (Rott. 1870); De Hervormer. Een leesboekje
over het leven van Dr. Martin Luther (Rott. 1871); Gezangen voor de openbare
vergadering van het Ned. Luth. genootschap, afd. Rotterdam (Rott. 1874); gaf met
J.R. Eilers, die voorgaat, uit: Bloemlezing uit Nederl. dichtwerken (3e dr., Amst.
1867); met C. P l a a t , De 350e gedenkdag der Hervorming plechtig gevierd in de
Ev. Luth. gemeente te Rotterdam (Rott. 1867). Hij was medewerker aan
Getuigenissen en Berichten, Leerredenen van Evangelische Christenen (Wijk bij
Duurstede 1850).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 72v.; d e z ., Gesch. der luth. kerk in Ned. ('s Gravenh. 1921), 251;
Alphab. naamlijst van boeken, enz. (1833-49), 79, 186; B r i n k m a n 's Catalogus
(1850-82), 144, 336, 926, 1361.
Knipscheer

[Elema, Duurt]
ELEMA (Duurt), geb. 4 Oct. 1618 op Allersmaheerd te Ezinge, vandaar dat hij aan
zijn naam toevoegde ‘tho Allersma’, overl. aldaar 1682, zoon van S i r p R. E l e m a
t h o A l l e r s m a en H i l l e g u n d a S w a l u e , liet zich 22 Jan. 1636 inschrijven
als phil. stud. aan de groninger hoogeschool. Op 11 Sept. 1639 trad hij in het huwelijk
te Eenrum met M e e u w e r t i e n F o c k e n s , dochter van Jacob Fockens (overl.
1652) en Ettien Louwens (overl. 1645). Zij stierf 31 Oct. 1645, waarop hij hertrouwde
18 Juli 1647 in de kerk te Ezinge met M a r g a r e t h a N u t t e , die overleed 13
Maart 1658. Daarna huwde hij 30 Maart 1660 met A b e l t j e M e l l e m a , wed.
Uckema, overl. 1679. In 1640 was hij heer van Allersma geworden, dat hij tot een
fraai landhuis met grachten, singels en hoven liet maken. Hij was erfschepper van
de Aduarderzijlen, mede-gecommitteerde Raad ter Admiraliteit te Harlingen, Grietman
te Ezinge en Hardeweer, in 1647 lid van de Provinciale Rekenkamer van Stad en
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Lande, welk ambt hij vele jaren vervulde; in 1671 was hij lid van de Gedeputeerde
staten. Hij stierf kinderloos.
Daar met hem zijn familietak uitstierf, deden de erfgenamen in de zijlinie hun
aanspraken gelden. Allersma ging toen over op zijn achterneef Dr. R e n e k e
B u s c h , een kleinzoon van Dr. N i c h o l a s d u B o i s en C o r n e l i a E l e m a .
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Zijn portret en dat zijner eerste vrouw bevindt zich in het groningsch museum.
Zie: F.R. E l e m a , Genealogie Elema (Groningen 1923), 26-28; J. V i n h u i z e n
e n G.A. W u m k e s , Het Avondmaalszilver in de provincie Groningen (Sneek 1913),
14, 15; J.A. F e i t h , Allersma in Groningsche Volksalmanak (1901), 50-66, met
afbeeldingen van het landgoed.
Wumkes

[Elema, Johan]
ELEMA (Johan), geb. omstreeks 1672 te Gro ningen, overl. aldaar 6 Dec. 1726,
hoogstwaarschijnlijk een zoon van Memmius Ubbo, die volgt, en G e s i n a
R o t g e r s , liet zich 20 Jan. 1691 als phil. stud. inschrijven aan de groninger
hoogeschool, werd in 1698 benoemd tot lid van de Gezworene meente te Groningen
en 21 Mei 1706 tot kluftheer. Hij huwde omstreeks 1700 met J o h a n n a
T y a s s e n s , waarvan een zoon M e m m i u s U b b o , geb. 1703.
Zie: F.R. E l e m a , Genealogie Elema (Groningen 1923), 67.
Wumkes

[Elema, Memmius Ubbo]
ELEMA (Memmius Ubbo), geb. te Groningen, jaar van overlijden onbekend, liet
zich 26 Sept. 1653 inschrijven als student aan de groninger hoogeschool en 6 Juni
1656 als jur. stud. aan de Academie te Franeker. Hij werd in 1666, tegelijk met zijn
zoon V a l e r i u s E l e m a , door Burgemeesteren en Raad van Groningen met het
groot burgerrecht begiftigd en was omstreeks 1659 gehuwd met G e s i n a
R o t g e r s , die hem vijf kinderen schonk.
Zie: F.R. E l e m a , Genealogie Elema (Groningen 1923), 77.
Wumkes

[Elema, Onne Pieter]
ELEMA (Onne Pieter), geb. 10 April 1800 op Elemaheerd te Godlinze, overl. 17
Jan. 1876 op Luinga te Bierum, zoon van R o e l f T o n n i s E l e m a en
K l a a s s i e n P i e t e r s H u i s m a n , was eerst landbouwer op Lippenhuizen te
Godlinze en sedert 1837 op Hoog Watum te Bierum, in welk jaar hij laatstgenoemde
boerderij, groot 88½ H.A. aankocht voor ruim ƒ 27.000. Hij was 33 jaar lang ouderling
der Ned. Herv. Gemeente te Bierum en ook een lange reeks van jaren kerkvoogd
aldaar. Hij huwde in 1819 met H i l j e J. B o s van Losdorp, waarvan één zoon
P i e t e r , en hertrouwde omstreeks 1825 met zijn nicht A n j e M i c h i e l s E l e m a ,
geb. 24 Oct. 1807 te Holwierde en overl. 18 Mei 1880 te Godlinze, die hem negen
kinderen schonk. Zijn nageslacht bestaat thans uit meer dan 180 kinderen, kleinen achterkleinkinderen. Wat hij voor zijn omgeving heeft beteekend is beschreven
in Rede ter nagedachtenis van O.P.R. Elema, uitgesproken 23 Jan. 1876 door R.P.
C l e v e r i n g a , predikant te Bierum (1859-89).
Zie: F.R. E l e m a , Genealogie Elema (Groningen 1923), 81.
Wumkes

[Elema, Petrus]
ELEMA (Petrus), geb. 20 Oct. 1650 te Groningen, overl. aldaar 11 Maart 1685,
zoon van vaandrig W i g b o l t E l e m a en A g a t h a H e r e n s (I d e m a ?), liet zich
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13 Maart 1667 als phil. stud. inschrijven aan de hoogeschool te Groningen. Op 11
Maart 1675 werd hem door de academie te Franeker de doctorale bul verleend, die
thans berust in het Rijksarchief te Groningen. Hij hielp in 1672 als student mede
aan de verdediging van de stad en werd in 1675 door Burgemeesteren en Raad
van Groningen met het groot-burgerrecht begiftigd. Hij was gezworene en later
raadsheer van Groningen. In 1683 huwde hij met A n n a (S a m u e l s dochter)
E m m i u s , geb. 12 Aug. 1661, die hem een zoon schonk W i g b o l t P e t r u s
E l e m a , geb. 1684 of 1685.
Zie: F.R. E l e m a , Genealogie Elema (Groningen 1923), 82.
Wumkes
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[Elema, Popco]
ELEMA (Popco), ook geheeten P o m p o n i u s E l l a m a , geb. 17 Maart 1538 op
Elemaheerd te Uithuizen, overl. te Genéve na 1592, zoon van R e n e k o W. E l e m a
t h o U t h u y s e n en B i j w e I t e n s . Hij was een vermaard rechtsgeleerde, wiens
levensloop een nader onderzoek verdient, omdat hij veel buitenlands heeft verkeerd,
o.a. in Duitschland en Zwitserland, waar hij de vriendschap van vele geleerden
genoot. Hij gaf uit onder den naam Pomponius Ellama: Felini Sandaei (Basil. 1567).
Ook had hij de hand in de uitgave der geschriften van Alciatus, terwijl zijn eigene
werken schijnen verloren te zijn gegaan.
Zie: S u f f r i d u s P e t r u s , De Scriptoribus Frisiae (Col. Agr. 1593), 453; G. d e
W a l , Oratio de Claris Frisiae Jureconsultis (Leovardiae z.j.), 22; F.R. E l e m a ,
Genealogie Elema (Groningen 1923), 84; J.A. F e i t h e n H. B r u g m a n s , De
Kroniek van Abel Eppens (Amsterdam 1911) op Register.
Wumkes

[Elema, Regnerus]
ELEMA (Regnerus), of E l l a m a , een bloedverwant van Popco (Pomponius), van
wiens levensloop weinig bekend is. Hij schreef: Disputationes medicorum, uitgegeven
door J o h a n n J a c o b G e n a t h i u s (Basel 1631) en was vermoedelijk dezelfde,
die zich 13 Maart 1615 als phil. student aan de groninger hoogeschool liet inschrijven.
In welke familiebetrekking hij stond tot Regnerus Elema, ‘der Medicinen doctor’, die
26 Jan. 1622 stierf en in de kerk te Uithuizen ligt begraven, blijkt niet.
Zie: F.R. E l e m a G z n ., Genealogie Elema (Groningen 1923), 84, 85.
Wumkes

[Elema, Reneko]
ELEMA (Reneko), geb. 2 Febr. 1510 op de aloude Elemaheerd te Uithuizen, overl.
1 Juni 1583 in ballingschap te Wolthuysen in Oost-Friesland, begr. in de Gasthuiskerk
te Emden naast den predikstoel, zoon van W a a l c k o E l e m a en T j a l d e . Hij
was landbouwer op Elemaheerd, en huwde in 1532 met B i j w e I t e n s , geb. 1516
en overl. 11 Jan. 1544. Daarna huwde hij 25 Jan. 1545 met A n n a A l l e r s m a ,
geb. op Allersmaheerd te Ezinge en dochter van Sirp Allersma, die 10 Maart 1553
overleed. Anna A. overleed 2 Febr. oude stijl of 12 Febr. nieuwe stijl 1592 te Uithuizen
en werd aldaar in de kerk begraven. Hij had bij beide vrouwen 20 kinderen, waarvan
verscheidene op jeugdigen leeftijd zijn overleden. Abel Eppens noemt er 24, doch
zal ongetwijfeld hierbij ook de aangehuwden hebben inbegrepen. Reneko Elema is
de schrijver van de familiekroniek Elema, beginnende bij den jare 1496, later door
eenigen zijner nakomelingen aangevuld en voortgezet. Hij was een vurig aanhanger
van de Reformatie in de Ommelanden.
Zie: J.A. F e i t h e n H. B r u g m a n s , De Kroniek van Abel Eppens (Amsterdam
1911) op Register; Navorcher (1857), 159, 374; H.O. F e i t h , Kroniek van Johan
Rengers van ten Post I, blz. 71; F.R. E l e m a , Genealogie Elema (Groningen 1923),
91.
Wumkes

[Elema, Sirp]
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ELEMA (Sirp) t h o A l l e r s m a , geb. 1 Oct. 1560 op Elemaheerd te Uithuizen,
overl. 14 Dec. 1625 te Ezinge, zoon van Reneko E. tho Uithuysen, die voorgaat, en
A n n a A l l e r s m a . Op 27 April 1581 werd hij tegelijk met zijn moeder en zuster
Tjalde door graaf Rennenberg gevangen genomen en naar het slot te Middelstum
gevoerd. Na een gevangenschap van vijf weken werden zij tegen Cornelis Kempis,
uitgewisseld en konden zij naar Allersma terugkeeren. Deze gebeurtenis is in Juli
1922 te Ezinge feestelijk herdacht. Hij ging na zijn invrijheidstelling naar Emden,
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waarschijnlijk in gezelschap van zijn vader. In 1584 werd hij nogmaals gevangen
genomen en wel door Abel Itens, rechter te Uithuizen. Hij schijnt echter spoedig
weer vrijgelaten te zijn en huwde in 1588 met J o h a n n a A b e l s , vrouwe tho
Lutkesaexum en weduwe van J a c o b H a l s e m a aldaar. Zij overleed 12 Juli 1606,
oud 53 jaren, waarna hij 1 April 1610 te Leeuwarden huwde met H i l l e g o n d a
S w a l u e , dochter van Dr. O t t o S w a l u e en A n n a C a n t e r s . Hij was overste
schepper van Aduarderzijlen, en o.a. in 1622 kerkvoogd te Ezinge, blijkens het
opschrift der torenklok aldaar. In 1605 was hij afgevaardigde ter Prov. Synode te
Groningen van de classis Eenrum. Ook was hij tegenwoordig bij de afzwering van
Filips II.
Zie: J.A. F e i t h , De Kroniek van Abel Eppens (Amsterdam 1911) op Register;
R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta der Prov. Synoden van Groningen, 100, 106;
Groningsche Volksalmanak (1924), 125; J.A. F e i t h , Grafschriften van Stad en
Lande, 25; F.R. E l e m a , Genealogie Elema (Groningen 1923), 104-106.
Wumkes

[Elema, Jan Jacobs Oost]
ELEMA (Jan Jacobs O o s t ), geb. 27 Jan. 1843 te Stitswerd, overl. 26 Apr. 1909,
zoon van J a c o b D o e w e s E l e m a en A b e l t j e J a n s O o s t , was landbouwer
te Toornwerd, burgemeester van Middelstum en lid der Provinciale staten van
Groningen. Hij huwde 22 April 1871 met A n t j e J. H u i z i n g a , geb. 4 Mrt. 1843,
dochter van J a n S i j g e r s H u i z i n g a op Oldenoord onder Middelstum en diens
tweede vrouw E k e J a n s S c h u r i n g a H o p m a .
Zie: F.R. E l e m a , Genealogie Elema (Groningen 1923), 60.
Wumkes

[Elgersma, Regnerus]
ELGERSMA (Regnerus), geb. te Leeuwarden en aldaar overl. Jan. 1689, was
predikant te Oldelamer (omstr. 1660-71), te Dokkum (1671-86) en te Leeuwarden
(1686-89). Van hem komt een nederlandsch vers voor in het werk van zijn vader
F r a n c i s c u s : De Herder Israëls, (Leeuwarden 1670).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1888),
29, 453, 651.
Wumkes

[Elsevier geslacht of Elzevier]
ELSEVIER (geslacht) of E l z e v i e r . Verschillende leden van dit geslacht, waarvan
de stamvader uit Leuven geboortig is, hebben te Leiden, 's Gravenhage, Utrecht
en Amsterdam het bedrijf van boekhandelaar, uitgever en drukker uitgeoefend.
Te Leiden waren dit: Lodewijk (1) 1580-1617 (kol. 238); Matthijs 1617-22 (kol.
240); Bonaventura 1617-52 (kol. 233); Abraham (1) 1621-52 (kol. 232); Isaac 1617-25
(kol. 235); Daniël 1652-55 (kol. 233); Johan 1652-61 (kol. 236); Abraham (2)
1681-1712 (kol. 232).
Te 's Gravenhage: Lodewijk (2) 1590-1621 (kol. 239; Gilles 1598-99 (kol. 235);
Jacob 1621-36 (kol. 236).
Te Utrecht: Joost 1600-16 (kol. 237); Pieter 1667-75 (kol. 240).
Te Amsterdam: Lodewijk (3) 1638-64 (kol. 239); Daniël 1655-80 (kol. 233).
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Zie: A. W i l l e m s , Les Elzevier. Histoire et annales typographiques (Brux. 1880)
2 dln.; Ch. P i e t e r s , Analyse des matériaux les plus utiles pour de futures annales
de l'imprimerie des Elsevier (Gand 1843) en Additions; W.J.C. R a m m e l m a n
E l z e v i e r , Uitkomsten van een onderzoek omtrent de Elseviers, meer bepaaldelijk
met opzigt tot derzelver genealogie (Utrecht 1845); A. d e R e u m e , Recherches
historiques, généa-
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logiques et bibliographiques sur les Elsevier (Brux. 1847), met portr. en facs.
(vertaling van het voorgaande); A. de R e u m e , Généalogie de la noble familie
Elsevier (Brux. 1850); Ch. P i e t e r s , Annales de l'imprimerie des Elsevier, ou
histoire de leur famille et de leurs éditions, 2e éd., rev. et augm. (Gand 1858), av.
additions (1860); G B e r g h m a n , Etudes sur la bibliographie Elzevirienne, basées
sur l'ouvrage Les Elzevier de Alph. Willems (Stockholm 1885); J.W. E n s c h e d é ,
De Elseviers en de beteekenis van hun uitgaven in Elzevier's geïllustreerd
Maandschrift XXXVI (1908); P. H a v e r k o r n v a n R i j s e w i j k , Bijdrage tot de
geschiedenis der Elzeviers in Oud-Holland, Jg. XIV (1896); J.W. E n s c h e d é , De
Leidsche Elseviers en hun meesterknecht P. Heemskerk (overl. in 1654) in Het
Boek 1912, 25-31; J.L.C. J a c o b , Bonaventuur en Abraham Elzevier ('s Grav.
1841), met facs. 12o. (Overdr. Jaarboek v.d. boekhandel); H. L e m p e r t z , B. und
A. Elsevier, ihr Insigne, Brief und Notiz. (Bilder-Hefte zur Geschichte des
Bücherhandels, herausg. von H. Lempertz. 3. Lief.); J.J. D o d t v a n F l e n s b u r g ,
Over de Elseviers, Lodewijk den vader en Lodewijk den zoon, en Joost Elsevier
boekverkooper te Utrecht, omstreeks 1600 in v.d. M o n d e , Tijdschr. VII, 303, 2e
S. I, 19; Notices sur Louis Elsevier de Leyde et son fils Louis, le jeune, á la Haye in
Jaarboekje voor den boekhandel (1842-43), 73; A. d e R e u m e , Recherches
historiques sur Louis Elsevier et sur ses six fils in Bulletin et Annales de l' Académie
d' Archéologie de Belgique III, 250; Album studiosorum academiae Lugduno Batavae
('s Grav. 1875); D.G. v a n E p e n , Album studiosorum academiae Gelro-Zutphanicae
('s Grav. 1904); M.M. K l e e r k o o p e r e n W.P.v. S t o c k u m Jr., De boekhandel
te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw ('s Grav. 1914-16), 2 dln.; Bronnen tot
de geschiedenis der Leidsche universiteit, uitgegeven door P.C. M o l h u y s e n ('s
Grav. 1913-21), dl. 1-5 (Rijks geschiedk. publ., 20, 29, 38, 45, 48); P.C.
M o l h u y s e n , De Academiedrukkers in Pallas Leidensis 1925 (Leiden 1925), 305.
S. B é r a r d , Essai bibliographique sur les éditions des Elzévirs les plus précieuses
et les plus recherchées, précédé d'une notice sur ces imprimeurs célèbres (Paris
1822); C h . M o t t e l e y , Aperçu sur les erreurs de la bibliographie spéciale des
Elsevirs et de leurs annexes, avec quelques découvertes curieuses sur la typographie
Hollandaise et Belge du XVIIe siècle (Brux. 1848); R. M i n z l o f f , Les Elzevirs de
la Bibliothèque imperiale publique de St. Pétersbourg (St. Petersbourg 1862); C.F.
W a l t h e r , Catalogue méthodique des thèses académiques imprimées par les
Elzevier in Bibliophile Belge XVII-XX; C.F. W a l t h e r , Catalogue méthodique des
dissertations ou théses académiques imprimées par les Elzevir de 1616 à 1712 ....
dans la Bibliothèque Impèriale de St. Petersbourg (Brux. 1864); G. B r u n e t ,
Recherches sur diverses éditions elzéviriennes, extraites des papiers de M. Millot
(Paris 1866); S.J. S i e n n i c k i , Les Elzevir de la bibliothèque de l' Université
impériale de Varsovie (Varsovie 1874); Catalog der Stadtbibliothek in Winterthur
(Winterthur 1878); B.L. C e n t e n a r i , Tipo Italiano non Elzeviriano (Roma,
Typographia Elzeviriana, 1879); E.M. G o l d s m i d , Catalogue of the publications
of the Elzevier Presses (Edinburgh 1888), 3 vol.; D. M o r g a n d , Notice sur une
collection de volumes imprimés par les Elzevier et typographes hollandais du XVIIIe
siècle (Paris 1896); E. R a h i r , Catalogue d'une
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collection unique de volumes imprimés par les Elzevier (Paris 1896); G.
B e r g h m a n , Nouvelles études sur la bibliographie Elzevirienne. Supplément à
l'ouvrage sur les Elzevier de Alph. Willems (Stockholm 1897); G. B e r g h m a n ,
Catalogue raisonné des impressions Elzeviriennes de la Bibliothèque Royale de
Stockholm (Stockholm 1911); J.W. E n s c h e d é , De collection Elzevirienne van G.
Berghman in de Kon. Bibliotheek te Stockholm in Het Boek 1912, 307-314; A.
J ö r g e n s e n , Enkele nieuwe Elzevier-dissertaties (in de Universiteits-bibliotheek
te Helsingfors) in Het Boek 1930, 33-36; H.B. C o p i n g e r , The Elzevir press. A
handlist of the productions of the Elzevier presses at Leyden, Amsterdam, The
Hague and Utrecht, with references to Willems, Berghman, Rahir and other
bibliographies (London 1927).
Hoogeveen

[Elsevier, Abraham (1)]
ELSEVIER (Abraham) (1), oudste zoon van Matthijs (die volgt) en B a r b a r a
L o p e s , geb. te Leiden 14 April 1592, aldaar overl. den 14en Aug. 1652. Op 11
Febr. 1604 werd hij als student in de letteren ingeschreven. Bij zijn vader ontving
hij zijn opleiding in den boekhandel en doordat de drukkerij van zijn broeder Isaac
ook in het ouderlijk huis op het Rapenburg was ondergebracht, heeft hij zich daar
de kennis van het boekdrukken eigen kunnen maken. Daardoor was hij in staat,
toen zijn vader zich op 3 Sept. 1622 uit de zaken terugtrok, als een kundig
medewerker van zijn oom Bonaventura op te treden. Deze beide vennooten hebben
de firma van de Elseviers tot grooten bloei gebracht. Bij zijn dood liet de leidsche
universiteit, uit waardeering voor den bekwamen drukker, een medaille slaan.
Hij was 21 Mei 1621 gehuwd met C a t h a r i n a v a n W a e s b e r g h e , dochter
van Johan van Waesberghe, drukker van de Admiraliteit te Rotterdam. Uit dit huwelijk
zijn 3 zoons, waarvan de oudste Johan volgt, en 2 dochters geboren.
Voor literatuur zie: Elsevier (geslacht); ook K o s s m a n n , Binnenhof (1932), reg.
i.v.
Hoogeveen

[Elsevier, Abraham (2)]
ELSEVIER (Abraham) (2), tweede zoon van Johan (die volgt) en E v a v a n
A l p h e n , geb. te Leiden 5 April 1653, overl. aldaar 30 Juli 1712. Hij studeerde aan
de leidsche universiteit en promoveerde 12 Jan. 1679 tot doctor in de beide rechten.
In den loop van het jaar 1681 nam hij het beheer van de drukkerij, dat sinds zijns
vaders dood door zijn moeder gevoerd was, voor zijn rekening. Bij besluit van 17
Mei van hetzelfde jaar werd hij tot academiedrukker benoemd, onder voorwaarde,
dat de inkomsten aan dit ambt verbonden, ten bedrage van 300 gulden, ‘by voorn.
Juffrou Eva van Alphen tot nogh toe genoten met het overlijden van de selve sal
syn ende blijven gemortificeert’. Op zijn verzoek besloten Curatoren op 20 Dec.
1694, dat ook aan Abraham E. na haar dood hetzelfde salaris zou worden uitbetaald.
Het eerste proefschrift, dat door hem uitgegeven werd, is gedateerd 3 Mei 1681.
Eerst op 3 Juli daaropvolgend liet hij zich in het gildeboek inschrijven als
meesterdrukker. Den 6. Aug. 1710 legde hij den eed als schepen der stad Leiden
af. Gedurende zijn beheer is de drukkerij zeer achteruitgegaan. Klachten betreffende
slecht papier, oud zetmateriaal en hooge prijzen, werden herhaaldelijk geuit. Op 8
Aug. 1708 werd E. door Curatoren daarover onderhouden. Na zijn dood verzocht
prof. Nood, secretaris van den acad. senaat, dat als zijn opvolger iemand benoemd
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zou worden die kennis van drukken had, en die ‘resonable’ prijzen berekende. Een
nieuw regle-
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ment werd door Curatoren vastgesteld. De verkooping van de drukkerij had plaats
20 Febr. 1713. Het geheel bracht niet meer dan 2000 gulden op.
Abraham was 22 Juni 1695 gehuwd met M a r i a V e r m e u l e n . Hij liet een
dochter na.
Voor literatuur zie: Elsevier (geslacht).
Hoogeveen

[Elsevier, Bonaventura]
ELSEVIER (Bonaventura), zesde zoon van Lodewijk (1) en M a y k e D u v e r d y n ,
geb. te Leiden in 1583, daar overl. 17 Sept. 1652, en op den 21en in de St.
Pieterskerk begraven. Waarschijnlijk had hij als peet Bonaventura Vulcanius of de
Smedt, van Brugge, hoogleeraar in het Grieksch aan de universiteit. Reeds jong
werd hij in den boekhandel opgenomen. Na den dood van Lodewijk Elsevier, zetten
Matthijs en Bonaventura de zaken van hun vader voort. De laatste liet zich op 21
Febr. 1618 als student aan de universiteit inschrijven. Als adres op hun uitgaven
staat: Ex officina Elseviriana. Matthijs droeg op 3 Sept. 1622 zijn deel in de zaken
over aan zijn zoon Abraham. De samenwerking van Bonav. met Abraham heeft 30
jaar geduurd en in deze periode hebben zij roem en succes geoogst en den naam
van de Elseviers als drukkers en uitgevers onsterfelijk gemaakt. Op 24 Dec. 1625
namen zij de drukkerij van Isaac over. Zij verzochten toen, als opvolgers van hun
neef en broeder tot academiedrukkers benoemd te worden, wat hun op 9 Mei 1626
toegestaan werd. Hun wedde, die eerst ƒ 100 bedroeg, was 9 Febr. 1628 verhoogd
tot ƒ 200, en werd in 1631 op ƒ 300 gebracht. Op 8 Febr. 1650 besloten Curatoren
tot afschaffing van dit tractement. Naar aanleiding van hun bezwaren tegen dit
besluit, werd deze zaak herhaalde malen door Curatoren besproken. (Toch werd
dit salaris van ƒ 300 op 26 Aug. 1653 voor de nieuw benoemde academiedrukkers
Jan en Daniël E. weer vastgesteld.) De eerste werken die Bon. en Abr. drukten
waren reeds beter verzorgd, dan die van hun voorganger, en steeds streefden zij
er naar de uitvoering van hun uitgaven te verfraaien. Vijf van hun correctoren zijn
bekend, o.a.: E u s e b i u s M e i s n e r u s , voor de correctie van werken in de
oostersche talen, en S i m o n M o y n e t voor de drukken in de fransche taal. Bij de
keuze van hun uitgaven was Daniël Heinsius hun adviseur.
Bonaventura was 22 Aug. 1625 gehuwd met S a r a h v a n C e u l e n , dochter
van Daniël van Ceulen, meer bekend als Colonius (dl. IV, kol. 446, Dan. C. 1); zij
overl. in Mrt. 1647. Uit dit huwelijk zijn 2 zoons en 4 dochters geboren. De oudste
zoon Daniël volgt.
Voor literatuur zie: Elsevier (geslacht).
Hoogeveen

[Elsevier, Daniël]
ELSEVIER (Daniël), oudste zoon van Bonaventura Elsevier en van S a r a v a n
C e u l e n , geb. te Leiden en 14 Aug. 1626 ged. in de St. Pieterskerk, overl. te
Amsterdam 13 Oct. 1680, en 26 Oct. in de St. Pieterskerk te Leiden begraven.
Omtrent zijn opleiding is alleen bekend, dat hij in Juli 1645 naar Parijs gezonden
werd, en daar woonde bij den boekhandelaar Pierre le Petit. Na een verblijf aldaar
van twee en een half jaar, kwam hij in Jan. 1648 te Leiden terug. Op 2 Mrt. van
datzelfde jaar liet hij zich als student in de letteren aan de universiteit inschrijven.
In dien tijd was hij reeds werkzaam in het bedrijf der Elseviers. Na het overlijden
van zijn vader en zijn neef Abraham (1) die in 1652 een maand na elkander stierven,
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zette hij in compagnonschap met zijn neef Johan, de zaak voort. Deze samenwerking
duurde slechts twee en een half jaar en eindigde in 1655. Daniël was op 4 Febr.
1655 gehuwd met A n n a B e e r n i n c k , nicht en pupil van Lodewijk E. (3)
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te Amsterdam. Dit huwelijk is vermoedelijk de reden dat hij 3 maanden later zich uit
de firma te Leiden terugtrok en op 1 Mei 1655 deelgenoot werd van Lodewijk Elsevier
te Amsterdam. Deze was toen ongeveer 50 jaar oud en de toenemende groei van
zijn zaken maakte het gewenscht een jonge kracht hierin op te nemen. Den 10en
Juni d.a.v. werd hij in het gilde der drukkers opgenomen. Hij woonde toen op het
Water, ten huize van zijn medefirmant. In Mei 1664 trok Lodewijk (3) zich terug als
deelgenoot, zoodat Daniël nu alleen de leiding van het uitgeversbedrijf, boekhandel,
drukkerij en lettergieterij had te voeren. In zijn dienst nam hij toen J a c o b u s
Z e t t h e r u s , boekhandelaar en uitgever, die sinds 1665 op den Dam, in den
Wackeren Hond, woonde. Eenige jaren later gelukte het hem H e n d r i k W e t s t e i n ,
geb. te Bazel 15 Mrt. 1649, aan zijn zaak te verbinden, die gedurende 7 jaren bij
hem werkzaam bleef. Zijn boekhandel en drukkerij breidde hij toen uit.
Tegen het jaar 1667 werden er in Holland verscheidene pamfletten over
vooraanstaande personen aan het hof van Lodewijk XIV uitgegeven. De fransche
regeering zond speciale afgevaardigden naar Holland om de schrijvers en
verspreiders van deze libellen te ontdekken en aan de justitie over te leveren. Men
beloofde wel aan hun eischen gehoor te geven, maar alle maatregelen mislukten
door de geslepenheid van de uitgevers en de traagheid van de plaatselijke
autoriteiten. In verband met deze publicaties schreef Daniël Elzevier een
verhandeling: Mémoire de Daniel Elzevier, de ce qu'on a fait et de ce qu'on pourra
faire pour empêcher la vente des livres qui sont injurieux à des personnes de qualité
et contraires aux bon moeurs. Mars 1669. Dit stuk is door R a v a i s s o n uitgegeven
in de Archives de la bastille, en opgenomen bij W i l l e m s , I. p. CCXLVIII.
Zeer ernstig ondervond Elsevier de gevolgen van den oorlog met Frankrijk in
1672. Het kleine getal der door hem in de jaren 1673 en 1674 uitgegeven werken
is hiervan het bewijs. Met medewerking van Wetstein gaf hij in 1674 den uitgebreiden
Catalogus van zijn boekhandel uit, waarin ongeveer 20.000 nrs. worden opgesomd.
Na den dood van Blaeu in 1673, kocht hij uit diens fonds verschillende werken.
Eenigen tijd later nam hij van de firma Hackius te Leiden een serie latijnsche
klassieken over, die met * voorkomen in den inventaris van 1681. Al was de toestand
in de jaren na den oorlog met Frankrijk minder gunstig, toch had deze geen invloed
op zijn lust om nieuwe uitgaven te ondernemen; het getal der door hem tusschen
de jaren 1675 en 1680 uitgegeven werken beloopt ongeveer 90 nrs. Als uitgever
was hij zeer gezien en geleerden uit verschillende landen kwamen geregeld tot hem
met voorstellen tot uitgave van hun werken. Aan den bloei van deze beroemde firma
werd door zijn dood, op 13 Oct. 1680, onverwachts een einde gemaakt. Het bleek
dat de nalatenschap zeer in de war was en er moeilijkheden van financieelen aard
waren. De weduwe trachtte wel de zaken voort te zetten, maar spoedig werd het
haar duidelijk, dat het boven haar krachten ging een dergelijk veel omvattend bedrijf
te beheeren. Zij besloot toen de lettergieterij met de matrijzen van Christoffel van
Dijk te verkoopen. De veiling hiervan had op 5 Maart 1681 plaats. De drukkerij wilde
zij in stand houden tot haar zoon in staat zou zijn hiervan de leiding op zich te nemen.
Door haar dood in Oct. 1681 werd dit voornemen niet verwezenlijkt. Op advies van
de voogden werd besloten de nalatenschap te aanvaarden onder voorrecht van
boedelbeschrijving. Het bedrijf werd vervolgens geli-
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quideerd. In Juli 1681 werden de werken, behoorende tot het fonds verkocht. Volgens
Graevius was de opbrengst van deze uitgaven ongeveer 120.000 gulden. Daarna
volgde in Aug. de verkooping van den boekhandel.
Zie: Brieven van Daniel Elsevier aan Nicolaas Heinsius (Amst. 1890); M.M.
K l e e r k o o p e r , Daniel Elsevier's betrekkingen met Engeland in Tijdschr. voor
boek- en bibliotheekwezen, 1910, 115-125; H. L e m p e r t z , D. Elsevier, sein
Wappen, Insigne, Brief und Lebensbericht in Bilder-Hefte zur Geschichte des
Bücherhandels, 2. Lief., en de literatuur bij Elsevier (geslacht).
Hoogeveen

[Elsevier, Gillis]
ELSEVIER (Gillis), derde zoon van Lodewijk E. (1), geb. te Wesel tusschen 1567
en 1574, overl. te Leiden in 1651, en den 1en Juli begr. in de St. Pieterskerk. Hij
kan nauwelijks tot de leden van het geslacht gerekend worden die het beroep van
boekhandelaar uitgeoefend hebben. Zijn naam komt slechts op één werk voor:
Navigatio ac itinerarium Joh. Hug. Linscotani, in den Haag verschenen in 1599. Dit
werk, gedrukt door Albert Hendricksz, op kosten van den schrijver en van Cornelis
Claesz, had hij eenvoudig in commissie. Dit was waarschijnlijk in 1598, terwijl zijn
broeder Lodewijk (2) te Leiden vertoefde om daar het ambt van pedel waar te nemen.
Het jaar van uitgaaf is geen bewaar tegen deze onderstelling, daar het een dikwijls
voorkomend gebruik was om een werk later te dateeren. Gillis hield verder als
handelaar zijn verblijf te Leiden en was later lid van het bestuur van het kantoor van
de Oostindische Compagnie voor die stad. In 1620 was hij geassocieerd met Pieter
van Vijven, wijnhandelaar.
Hij was op 4 Febr. 1594 gehuwd met A n n e k e H a r t s h a l s , van Leuven, die
hem 2 dochters schonk en op 10 Aug. 1599 overl. Hij hertrouwde in 1600 met
F r a n c i n a H e n d r i k s , weduwe van Steven Bellaert.
Voor literatuur zie: Elsevier (geslacht).
Hoogeveen

[Elsevier, Isaäc]
ELSEVIER (Isaäc), tweede zoon van Matthijs en van B a r b a r a L o p e s , geb. te
Leiden 11 Maart 1596. Hij was de eerste der Elseviers die het bedrijf van drukker
heeft uitgeoefend of een drukkerij heeft gehad. Het eerste voortbrengsel van zijn
pers is de uitgave: Constantinis Porphyrogenetae Imperatoris Opera. Lugduni
Batavorum, ex officina Elzeviriana 1617. Isaäc werd op 9 Febr. 1620 tot
academiedrukker benoemd, in de plaats van Jan Paedts, op een wedde van ƒ 50,
die nog in hetzelfde jaar tot ƒ 100 verhoogd werd. In 1621 werd hem vergunning
verleend, tusschen den ingang van de academie en het huis van zijn vader een
loge of galerij te bouwen om daar zijn werkplaats en zijn magazijn in te vestigen,
tegen een jaarlijksche vergoeding van 18 gulden. Zijn drukkerij was de belangrijkste
en de best ingerichte die er te Leiden bestond. In 1625 nam hij de orientaalsche
drukkerij van Erpenius over. Aan het eind van dit jaar verkoopt hij, bij notarieele acte
van 24 Dec. 1625, aan zijn oom Bonaventura Elsevier en aan zijn broeder Abraham
Elsevier, zijn drukkerij voor 9000 gulden en een dag later voor 2000 gulden het
lokaal waar deze drukkerij gevestigd was. Op 8 Febr. 1626 verzocht hij om ontslag
als academiedrukker. Op het laatst van Maart 1626 verliet hij Leiden om zich te
Rotterdam te vestigen. Hij is toen in 's lands dienst getreden. In 1632 verkreeg hij
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den rang van kapitein. Tegen 1644 vestigde hij zich te Wassenaar, eindelijk in 1648
te Delft, waar hij deelgenoot in een brouwerij was met zijn twee

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

236
jongste zoons. Hij overl. te Keulen op 8 Oct. 1651, op een reis, die hij had
ondernomen om te Gensingen gelden aan zijn broeder Jacob ter hand te stellen.
Hij was gehuwd te Leiden in 1616 met J a c o m i n a v a n S w i e t e n . Uit dit
huwelijk zijn 5 kinderen geboren, waarvan 3 zoons: L o d e w i j k , S i m o n en I s a ä c .
De oudste zoon was kapitein ter zee, trouwde te Rotterdam op 9 Nov. 1639 Adriana
Bosman. Deze schonk hem 2 kinderen, Lodewijk en Barbara. Hij overl. te Rotterdam
in Dec. 1640. In het museum te Tours wordt zijn portret en dat van zijn vrouw
bewaard.
Voor literatuur zie: Elsevier (geslacht).
Hoogeveen

[Elsevier, Jacob]
ELSEVIER (Jacob), derde zoon van Matthijs en van B a r b a r a L o p e s , geb. te
Leiden in 1597, werd, 14 jaar oud, 19 Febr. 1611 ingeschreven als student in de
letteren aan de universiteit. Aanvankelijk was hij werkzaam bij zijn vader. Op 10
Oct. 1621 vertrekt hij naar den Haag, waar hij den boekhandel van zijn oom Lodewijk
(2) en door dezen nagelaten aan Bonaventura E. overneemt voor 240 gulden. In
1625 sluit hij met Bonaventura en Abraham (1) een overeenkomst voor den verkoop
van hun uitgaven. Hij ontving een korting van 20% op den winkelprijs. Er bestaan
slechts 2 uitgaven die den naam van Jacob als uitgever dragen, n.l. D a n i ë l
H e i n s i u s , Homilia in locum Johannis cap. XVII vers 9. Lugduni Batavorum,
sumptibus Jacobi Elzevirii, 1625. 12o. Dit werkje is gedrukt door Isaäc, voor rekening
van Jacob. Dit is ook het geval met het 2e werkje, A l b e r t G i r a r d , Table des
sinus, tangentes et sécantes, etc., à la Haye, chez Jacob Elzevier, 1626 (ook 1627
en 1629) 12o. In 1636 trok hij zich uit den handel terug en werd rentmeester van
Floris van Palland, graaf van Culemborg. Op 21 Mei 1639 nam hij uit deze betrekking
ontslag, om in den krijgsdienst te treden. Men weet niet in dienst van welke
mogendheid hij den rang van kapitein verkreeg. In 1651 was hij gevestigd te
Gensingen, in de Palts. De plaats en datum van zijn overlijden zijn onbekend.
Voor literatuur zie: Elsevier (geslacht); ook K o s s m a n n , Binnenhof (1932), reg.
i.v.
Hoogeveen

[Elsevier, Johannes]
ELSEVIER (Johannes), oudste zoon van Abraham (1) en van C a t h a r i n a v a n
W a e s b e r g h e , geb. te Leiden einde Febr. 1622 en den 4en Maart ged. in de St.
Pieterskerk, overl. te Leiden 8 Juni 1661, 39 jaaroud. In 1638, op 16-jarigen leeftijd,
werd hij naar Parijs gezonden, minder, zooals Willems meent, om zich in den
boekhandel te bekwamen, dan om Fransch te leeren en relaties aan te knoopen
met de geleerde wereld en den boekhandel. Dit eerste verblijf duurde tot 1640. Op
den 10en Sept. van dat jaar liet hij zich inschrijven als student in de philosophie aan
de leidsche universiteit. Reeds het volgende jaar, April 1641, is hij weer in Parijs
om daar boeken te verkoopen, die hij uit Holland medegebracht had. Nadien heeft
hij nog vele malen daar vertoefd. In 1647 is hij er waarschijnlijk voor het laatst
geweest. Bij zijn huwelijk in Juli 1647 werd hij als deelgenoot in de firma opgenomen.
Abraham (1) stierf 14 Aug. 1652, aan zijn zoon Johan nalatende de helft van de
drukkerij en van alles wat hij in gemeenschap met zijn deelgenoot had. Bonaventura,
die hem slechts een maand overleefde, volgde dit voorbeeld en legateerde aan zijn
zoon Daniël, behalve zijn huis, de helft van de drukkerij en van zijn gedeelte in het
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gemeenschappelijk bezit. Als gevolg van deze erflatingen kwam een vennootschap
tusschen de twee neven tot stand. Op 26 Aug. 1653 werden zij tot
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academiedrukkers benoemd. Het tractement, dat zij eerst verhoogd wilden zien,
bleef ƒ 300. Zij kregen de leverantie van de boeken voor de bibliotheek, maar moesten
‘de Orientaelsche druckerye, gekomen van wylen prof. Erpenius, koopen ende
binnen de stad Leyden ten dienste ende tot lustre van de Universiteit houden’.
Hoewel nog jong, slaagden zij er in de traditie van de Elseviers voort te zetten en
gaven zij verschillende werken in het licht, die tot de mooiste voortbrengselen van
de persen van het huis Elsevier behooren.
De samenwerking tusschen de beide deelgenooten heeft slechts twee jaar
geduurd. Daniël verliet Leiden en werd in de zaak van zijn oom Lodewijk (3) E. te
Amsterdam opgenomen.
Johannes koos toen als medewerker een zekeren K a r e l G e r s t e c o r e n .
Dezen plaatste hij waarschijnlijk aan het hoofd van zijn boekhandel, de zorg voor
de drukkerij nam hij zelf op zich. Hij schijnt in 1658 plannen gehad te hebben om
de drukkerij uit te breiden, zooals uit zijn verzoek aan Curatoren valt op te maken.
Zijn bedoeling schijnt meer geweest te zijn de zaken te beperken, door den
boekhandel op te heffen en zich geheel aan de drukkerij te wijden. Vijf maanden
na de indiening van dit verzoek, Febr. 1659, hield hij een eerste verkooping van zijn
boeken, in 1660 door een tweede gevolgd. Zijn verdere plannen heeft hij niet kunnen
volvoeren. Hij overl. op 8 Juni 1661.
Johannes was op 9 Juli 1647 gehuwd met E v a v a n A l p h e n . Uit dit huwelijk
zijn 4 kinderen geboren, waarvan 2 zoons, D a n i ë l en Abraham (2).
Zijn weduwe zette de zaken voort onder de firma: De weduwe en erfgenamen
van Johan Elsevier. Zij werd 7 Nov. 1661 tot academiedrukker benoemd, op
voorwaarde dat zij de werken, begonnen door haar man, zou afmaken. Zij ging voort
met de boeken die nog voorhanden waren te verkoopen. In 1661 liet zij de boeken,
die in het filiaal in den Haag aanwezig waren, verkoopen. Uit de registers van het
boekverkoopersgilde blijkt dat zij in Mei 1665 nog een verkooping deed houden. Zij
schijnt haar werkzaamheid verder beperkt te hebben tot de opdrachten als
academiedrukker en tot het drukken voor rekening van anderen. Tegen het midden
van 1681 trok zij zich uit de zaken terug en droeg deze over aan haar zoon Abraham
(2). Zij overl. 18 Maart 1695.
Zie: C h . E n s c h e d é , De drukkerij van Johannes Elsevier in 1658 (Amst. 1896),
overdr. uit Nieuwsblad voor den boekhandel, en de literatuur bij Elsevier (geslacht).
Hoogeveen

[Elsevier, Joost]
ELSEVIER (Joost), vierde zoon van Lodewijk E. (1), geb. te Douai in 1575 of 1576.
Den 14en Febr. 1590 liet hij zich als student in de letteren aan de universiteit te
Leiden inschrijven. Op 26 Aug. 1598 trad hij in het huwelijk met M a r g a r e t h a
v a n d e r W o e r t , uit Utrecht. Ongetwijfeld woonde hij toen reeds te Utrecht, toch
wordt hij, als boekhandelaar, in documenten, berustende in het oud-archief aldaar,
voor het eerst in 1600 genoemd. In 1602 ontving hij het stadspoorterrecht. In de
jaren 1602-1606 werden hem door den magistraat leveranties opgedragen, na 1606
komt de naam van hem of zijn weduwe niet meer in de kameraarsrekeningen voor.
Toch was hij in April 1616, dus een half jaar voor zijn dood, nog als boekverkooper
werkzaam. Elsevier overl. in Nov. 1616 en werd den 28sten in de Buurkerk begraven.
Zijn weduwe stierf in 1657. De oudste zoon, Lodewijk (3), was van 1638-70 als
boekverkooper, drukker en uitgever te Amsterdam gevestigd, waarvan de laatste
15 jaren in samenwerking met zijn neef Daniël.
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Zie: G.A. E v e r s , Joost Elsevier te Utrecht in Het Boek, dl. V (1916), 311, en de
literatuur bij Elsevier (geslacht).
Hoogeveen

[Elsevier, Lodewijk (1)]
ELSEVIER (Lodewijk) (1), geb. ongeveer 1540 te Leuven, begr. te Leiden 4 Febr.
1617. Zeer jong vestigde hij zich te Antwerpen. Bij de vervolging der Protestanten
vluchtte hij naar Wesel. Toen na het vertrek van Alva deze vervolgingen
verminderden, keerde hij naar de Nederlanden terug en vestigde hij zich te Douai.
De loop der gebeurtenissen dwong hem deze plaats te verlaten. Hij trok toen naar
Leiden (1580) en vestigde zich daar als boekbinder en boekhandelaar. Aan het eind
van het in 1583 verschenen werk: I. Drusii Ebraicarum quaestionum, sive
quaestionum ac responsium libri duo, videlicet secundus ac tertius (met adres In
Acad. Lugdunensi 1583), wordt voor de eerste maal Elsevier als boekhandelaar
vermeld: Veneunt Lugduni Batavorum, apud Ludovicum Elsevirium, e regione
scholae novae. Op 30 Sept. 1586 benoemden Curatoren van de universiteit en
Burgemeesters van Leiden hem tot pedel op een bezoldiging van 72 gulden. Doordat
hij gedwongen werd zijn huis op het Rapenburg en dat in de Clockstege aan Christ.
Plantijn te verkoopen, wien hij een som geld schuldig was, werd hem in 1587 op
zijn verzoek toegestaan een winkel op het terrein van de Academie op te richten,
eerst kosteloos en met ingang van 1 Nov. 1595 tegen een huur van 75 gulden. Op
8 Aug. 1594 werden aan Elsevier de rechten van poorter verleend. Van dien tijd af
ontwikkelen zijn zaken zich op gunstige wijze. Zijn oudste zoon Matthijs neemt hij
als deelgenoot daarin op. Zijn tweede zoon Lodewijk (2) vestigde zich als
boekhandelaar te 's Gravenhage. Zijn vierde zoon Joost opende in Utrecht een
boekhandel. Tot dusver had Elsevier slechts één boek uitgegeven n.l. een
E u t r o p i u s , verschenen in 1592. Van 1594 af volgen zijn uitgaven zich met
regelmatigheid op. Het volgende jaar voert hij voor de eerste maal het bekende
uitgeversmerk: een arend met een bundel van zeven pijlen, dat gedurende 25 jaar
het merk van de firma zal zijn. Hij breidt zijn handel ook in het buitenland uit, bezoekt
de jaarmarkt en te Frankfort, in 1595 komt zijn naam met één werk voor de eerste
maal voor in den Cata ogus, en te Parijs. In Febr. 1602 doet hij het verzoek, om zijn
functie als pedel te doen waarnemen door zijn zoon Matthijs, daar hij het plan heeft
om eenige maanden in Frankrijk en Duitschland te gaan reizen. Overal werd hij
geroemd om zijn bekwaamheid in zaken, vele uitgevers vertrouwden hem den
verkoop van hun uitgaven toe en de meest vooraanstaande geleerden van zijn tijd
eerden hem op bijzondere wijze. Ook bij zijn medeburgers stond hij in hoog aanzien,
zij kozen hem tot heer van de wijk waarin hij woonde. In één van zijn laatste
levensjaren had er een voor hem onaangename gebeurtenis plaats. Op 11 Nov.
1616 werd het gebouw der universiteit door brand gedeeltelijk verwoest. Het
onderzoek wees uit, dat deze brand door achteloosheid van de pedellen was
ontstaan. Matthijs werd als gevolg daarvan ontslagen, Lodewijk werd geschorst.
Drie maanden later overleed hij. Hij werd op 4 Febr. 1617 begraven in de St.
Pieterskerk, naast zijn vrouw M a y k e D u v e r d y n , die daar op 3 Dec. 1613 ter
aarde was besteld. Lodewijk Elsevier heeft negen kinderen gehad, waaronder 7
zoons: Matthijs, Lodewijk (2), Gilles, Joost, A r n o l d , Bonaventura en A d r i a a n .
Zijn door een onbekende geschilderd portret is te Versailles.
Voor literatuur zie: Elsevier (geslacht).
Hoogeveen
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[Elsevier, Lodewijk (2)]
ELSEVIER (Lodewijk) (2), tweede zoon van Lodewijk E. (1), geb. te Antwerpen
omstreeks 1566. Na zijn huwelijk met W i l h e l m i n a C o r n e l i s van Leiden
vestigde hij zich in den Haag. Hij opende daar een boekhandel en huurde voor dit
doel een winkeltje op het Binnenhof in de Groote zaal (de Ridderzaal). In 1598 nam
hij gedurende 3 maanden het ambt van pedel waar in de plaats van zijns vaders
ambtgenoot P. Bailly, die tijdelijk geschorst was. In het volgende jaar keerde hij naar
den Haag terug en verbleef daar tot aan zijn dood. Zijn boekhandel schijnt in
hoofdzaak een filiaal van de zaak te Leiden te zijn geweest. Het getal uitgaven dat
hij voor eigen rekening heeft uitgegeven en waarop zijn naam als uitgever voorkomt
is zeer gering. Volgens een brief van 10 Juni 1620 van Hier. Isbrandus, uit Groningen,
aan Meursius, leefde Lodewijk Elsevier nog op dien datum. Volgens de registers
van de St. Pieterskerk te Leiden heeft Jacob Elsevier zich in Oct. 1621 in den Haag
gevestigd als boekhandelaar. Hieruit zou men de gevolgtrekking kunnen maken,
dat Louis in dien tijd gestorven is.
Uit zijn huwelijk met W i l h e l m i n a C o r n e l i s d r . van Leiden zijn 2 kinderen
geboren: C o r n e l i s , die zonder nakomelingen in 1619 overl., en M a r g a r e t h a ,
die in 1662 nog in den Haag woonde als weduwe van zekeren Jacob van Egum.
Voor literatuur zie: Elsevier (geslacht); ook K o s s m a n n , Binnenhof (1932), reg.
i.v.
Hoogeveen

[Elsevier, Lodewijk (3)]
ELSEVIER (Lodewijk) (3), oudste zoon van Joost en van M a r g a r e t h a v a n
d e r W o e r t , geb. te Utrecht in 1604, overl. te Leiden in Juni 1670. Stichter van
het huis Elsevier te Amsterdam.
Als wees is hij op jeugdigen leeftijd bij zijn oom Matthijs Elsevier te Leiden komen
wonen, waar hij op 30 Aug. 1621 als student in de wijsbegeerte in de registers van
de universiteit werd ingeschreven. Na de voltooiing van zijn studie kwam hij in de
zaak van zijn oom Bonaventura en neef Abraham (1) Als hun vertegenwoordiger
maakte hij verschillende reizen naar het buitenland. In 1637 vestigde hij zich als
boekhandelaar en uitgever te Amsterdam, waar hij op 3 Dec. 1637 de rechten van
poorter verkreeg; den 27en Febr. 1638 liet hij zich in het boekverkoopersgilde
inschrijven. Tusschen hem en zijn ooms te Leiden bestond in de eerste jaren een
geregelde samenwerking. De eerste boeken die onder zijn naam verschenen,
kwamen van de persen van de leidsche Elseviers. Van zijn voor 1644 verschenen
werken komen de meeste in den Catalogus van de firma te Leiden van dat jaar
voor. Zijn eerste begin als drukker was bescheiden, maar wij mogen wel aannemen
dat een groot deel van de na 1641 door hem uitgegeven werken door hem zelf
gedrukt zijn. Toch heeft hij meermalen de hulp van andere drukkers ingeroepen
o.a. van Hack te Leiden. De uitbreiding van zijn zaken was zeer voorspoedig.
Tusschen de jaren 1640 en 1655 zijn niet minder dan 219 werken door hem
uitgegeven. Op 1 Mei 1655 nam hij Daniël Elsevier, deelgenoot van Johan Elzevier
te Leiden, in zijn zaak op. Onder meer voordeelen bracht deze overeenkomst in het
amsterdamsche huis een groot getal werken in, die de Elzeviers te Leiden uitgegeven
hadden en die bij de scheiding tusschen de beide neven Johan en Daniël, aan den
o

laatste waren toegewezen, o.a. de latijnsche klassieken in 12 . In de jaren 1655 tot
1664 zijn te Amsterdam ongeveer 150 werken in het licht gegeven. Op 1 Mei 1664
trok Lodewijk (3) zich uit de firma terug. De laatste jaren van zijn
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leven bracht hij op zijn buiten te 's Graveland door. Hij overleed te Leiden ten huize
van prof. Colonius.
Voor literatuur zie: Elsevier (geslacht).
Hoogeveen

[Elsevier, Matthijs of Mathias]
ELSEVIER (Matthijs of Mathias), oudste zoon van Lodewijk (1) en M a y k e
D u v e r d y n , geb. te Antwerpen 1565, overl. te Leiden 6 Dec. 1640. In 1580 kwam
hij met zijn ouders te Leiden. Op 5 Aug. 1594, drie dagen voor zijn vader, ontving
hij het poortersrecht. Na het overlijden van den pedel, Augustijn Waersegger, werd
hij 13 Nov. 1607 tot pedel benoemd, en eenige dagen later beëedigd. Als gevolg
van den brand, die in 1616 een gedeelte van het gebouw der universiteit verwoestte
en die door zijn onachtzaamheid ontstaan was, werd hij uit zijn ambt ontslagen.
Toen zijn vader in 1617 overl. was, werd hij opnieuw benoemd. Met het oog op zijn
leeftijd, verkreeg hij in 1636 toestemming om zich in zijn werkzaamheden te doen
bijstaan door zijn schoonzoon, P i e t e r C a r o n . Na den dood van Lodewijk E. (1)
zette hij met zijn jongsten broeder Bonaventura den boekhandel te Leiden voort.
De namen van Matthijs en Bonaventura E. komen slechts op twee in 1618
verschenen werken van S t e v i n voor: La Castramétation en Nouvelle manière de
fortification par escluses. Op al hun overige uitgaven staat vermeld: Ex officina
Elzeviriana. Bij acte, verleden 3 Sept. 1622, stond Matthijs zijn aandeel in de firma
af aan zijn oudsten zoon Abraham (1), voor een som van 11.217 gulden, waarvan
4217 gulden dadelijk betaald werden, en 7000 gulden in jaarlijksche termijnen van
1200 gulden.
Wanneer men aanneemt dat hij bij zijn 1e huwelijk 25 jaar oud was, zou hij in
1565 geboren zijn en dus den leeftijd van 75 jaar bereikt hebben. Matthijs was 9
Jan. 1591 gehuwd met B a r b a r a L o p e s , uit welk huwelijk 5 kinderen geboren
zijn, waarvan 3 zoons: Abraham (1), Isaäc en Jacob. Na het overlijden van Barbara
Lopes in 1624, is hij op 10 Nov. 1624 getrouwd met M a r i a L u d o l p h v a n
C e u l e n t e D e l f t , die in Maart 1626 stierf en 17 Maart in de St. Pieterskerk
begraven werd. Uit dit huwelijk werd 27 Febr. 1626 nog een zoon geboren die op
10 Maart overleed. Hij hertrouwde 7 Juli 1626 met E l i s a b e t h J a n s , die in Juli
1639 overleed.
Voor literatuur zie: Elsevier (geslacht).
Hoogeveen

[Elsevier, Pieter]
ELSEVIER (Pieter), kleinzoon van Joost Elsevier, te Utrecht en A n n a D i r k s
v a n d e r M a s t , geb. te Rotterdam en daar ged. op 8 Maart 1643, overl. te Utrecht
en 22 Sept. 1696 in de Geertekerk begraven. Pieters vader, eveneens P i e t e r
genaamd, die zonder goedvinden van zijn moeder getrouwd was, vestigde zich
eerst als koopman te Rotterdam en daarna te Amsterdam. Hij overleed, evenals
zijn vrouw, voor 1657. De jonge Pieter kwam toen onder voogdij van zijn ooms Louis
(3) Elsevier, drukker te Amsterdam en Andreas Hillerus, echtgenoot van Marie
Elsevier, die hem, vermoedelijk te Utrecht, in de rechten lieten studeeren.
In 1667 besloot hij zich als boekhandelaar te Utrecht te vestigen, en verzocht
daartoe aan de vroedschap toelating, welke hem bij resoluties van 3 Juni en 22 Juli
1667 verleend werd. Door hem zijn in de jaren 1668 tot 1675 een tiental boeken
uitgegeven. Deze heeft hij bij verschillende drukkers laten drukken. Uit een brief
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van Graevius aan Heinsius van 1 Oct. 1674 blijkt, dat Pieter Elsevier toen van plan
was zijn boeken en winkelopstand te verkoopen. De veiling van dezen inventaris
had plaats op 8 Maart 1675.
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Door het houden van deze verkooping gaf Pieter het beroep van boekhandelaar
op, daar volgens het reglement ‘de leden van het gilde hun boeken niet publiek
konden verkoopen, zonder vooraf den eed af te leggen voor altijd het gilde te
verlaten; en dat, wie een publieke veiling begonnen of gehouden zal hebben, zijn
rechten zal verliezen en nooit meer tot het gilde zal worden toegelaten’. Den 17en
Sept. 1677 werd hij tot Raad van de Vroedschap van Utrecht benoemd en 17 Oct.
1678 tot Schepen. Den 20en November 1678 legde hij den eed af als tresorier. Op
1 Oct. 1684 werd hij, daar hij zich tegen de wenschen van den Prins-Stadhouder
verzette, uit zijn functie ontslagen. Volgens Pieters zou Pieter Elsevier de schrijver
zijn van eenige kluchten. Willems meent echter dat een andere Elsevier deze stukken
gemaakt heeft.
Pieter Elzevier was 30 Oct. 1666 gehuwd met A l e t t a v a n B e n t h e m . Zij
overleed na 2 jaar. Uit dit huwelijk zijn 2 dochters geboren. Den 25. Maart 1677 trad
hij voor de 2e maal in het huwelijk met S o p h i e v a n L u c h t e n b u r g , die hem
2 zoons schonk, die zonder nakomelingen zijn overleden.
Zie: G.A. E v e r s , Pieter Elsevier te Utrecht in Het Boek V (1916) en de literatuur
bij Elsevier (geslacht).
Hoogeveen

[Elsloo, Arnold van (1)]
ELSLOO (Arnold v a n ) (1), vermeld 1125 onder de vazallen, die het charter van
keizer Hendrik V bezegelden, waardoor deze de schenking van twee vrije bezittingen,
gedaan door een adellijke dame, genaamd Guda, aan de abdij St. Jacob te Luik
bevestigde.
Zie: S.P. E r n s t , Histoire du Limbourg VI, 125; M.J. W o l t e r s , Recherches sur
l'ancien comté de Gronsveld et sur les anciennes seigneuries d' Elsloo et de
Randenraedt (Gand 1854), 139.
Verzijl

[Elsloo, Arnold van (2)]
ELSLOO (Arnold v a n ) (2), in oorkonden vermeld 1176-1218. Hij was in 1176 een
der vazallen van Philippus, aartsbisschop van Keulen; in 1178 was hij getuige van
genoemden aartsbisschop, toen deze de overdracht van het patronaat der kerken
van Baelen, Doverden en Affeden door Hendrik III van Limburg, aan de kerk van
Rolduc bevestigde; en in 1202 bezegelde hij te zamen met zijn broeder Herman
een oorkonde van genoemden Hendrik III van Limburg, door welke deze aan de
kerk van Rolduc het vrijgoed gaf, dat hij bezat tusschen het bosch genaamd Specholz
en den weg, die van Aken naar Heerlen voerde. In 1206 verscheen hij onder de
groot-vazallen, die het vredesverdrag tusschen Lodewijk graaf van Loon en Hendrik
hertog van Brabant bezegelden. In 1215 was hij een der talrijke getuigen, die de
brieven bevestigden, door welke Hendrik III hertog van Limburg aan het hospitaal
der Johanniters de hoven van Mechelen (bij Wittem) en Uphoven overdroeg. In
1217 verkocht hij aan het klooster Herckenrode het patronaat der kerk van Othee
en de tiende van deze plaats, welke goederen hij te leen hield van den graaf van
Hochstaden. In 1218 werd deze verkoop opnieuw bevestigd. In hetzelfde jaar was
hij, met zijn broeder Herman, getuige van Lodewijk graaf van Loon, toen deze aan
het klooster van Herckenrode de tienden van Hasselt, Kermat, Curingen en Stockrode
schonk en ook van denzelfde, toen deze in genoemd jaar den afstand der tienden
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van Corswarem, Hundelingen en Welze door Robert van Corswarem aan voormeld
klooster bevestigde.
Zie: A. F a h n e , Geschichte der kölnischen, ülischen und bergischen Geschlechter,
93; Q u i x , Beiträge zu einer hist. top. Beschreibung des
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Kreises Eupen, Urkunden, no. 4 en 5; B u t k e n s , Troph. de Brabant, Preuves, 58;
Q u i x , Geschichte der ehemaligen Reichs- Abtei Burtscheid, 223; M.J. W o l t e r s ,
Notice historique sur l'ancienne abbaye de Herckenrode (Gand 1849), 61-65; d e z .,
Recherches sur l'ancien comté de Gronsveld et sur les anciennes seigneuries d'
Elsloo et de Randenraedt (Gand 1854), 140-142.
Verzijl

[Elsloo, Arnold heer van (3)]
ELSLOO (Arnold heer v a n ) (3), in oorkonden vermeld 1228-85. In Mei 1228
verklaarde Arnoldus, vir nobilis dominus de Elsloo, dat hij, met toestemming zijner
echtgenoote M e c h t i l d i s en zijner zonen en dochters, in handen van Hugo de
Pierrepont, prins-bisschop van Luik, ten voordeele van de kerk der H. Maria te
Floreffe en der Broeders, die daar God dienen, afstand deed van elk recht, dat hij
in twee gedeelten der tienden onder de parochie Elsloo had, behalve de tiende van
den klokkentoren en het priesterkoor. In Maart 1248 gaf hij aan een zekeren Giselbert
en aan diens huisvrouw Clementia toestemming om zichzelven toe te wijden en
hun goederen op te dragen aan de curia van Hingelo (= Elsloo), nl. huis met tuin,
een rente van twaalf luiksche marken en twee bunder bouwland, welke goederen
gelegen zijn ‘in villa de ElsIoo et districtu Ecclesiae floreffiensis’. Den 21. April 1248
gaf hij aan ridder Willem van Hamal de voogdij en justitie (gerechtigheid) van deze
laatste plaats in leen. In Mei 1249 bevestigde hij den verkoop van drie bunders land,
gelegen te Helta, aan de abdij van Borcette; deze verkoop geschiedde door ridder
Hendrik van Hamal, die dat land van Arnold heer van Elsloo in leen had. In een
breve van 1250 van Dirk heer van Valkenburg, door welke deze aan de abdij van
Villers een stuk grond in het dorp Geleen met verschillende vrijheden gaf, wordt hij
diens leenman genoemd. Hij verscheen als getuige in een verkoopakte van 30 Maart
1266 van een huis te Keulen door den kanunnik Walram van Spanheim. Den 28.
Juni 1271 gaf hij verlof aan Arnold, genaamd Ployart, zoon van Ruthgerus, tot den
verkoop van een huis met den daaraan grenzenden berg, beslaande ongeveer drie
morgen land aan ‘den Magister de Hingelot’. Wijl van dit goed leenverheffing te
Elsloo moest geschieden bij versterf, zal de ‘curia de Hingelot’ jaarlijks vijf luiksche
oorden aan den leenheer betalen. Hij kwam ook als heer van Elsloo voor in een
charter van 1285 ten behoeve van de kerk van O.L. Vrouw ad gradus te Keulen.
Zijn dochter huwde met Wennemar van Gemerich, ridder; zijn zoon Osto of Otto (1)
volgt.
Zie: M.J. W o l t e r s , Recherches sur l'ancien comté de Gronsveld el sur les
anciennes seigneuries d' Elsloo et de Randenraedt (Gand 1854), 143-144, 169-170;
L a c o m b l e t , Urkundenbuch II, no. 108 en no. 561; A. F a h n e , Geschichte der
kölnischen, jülischen und bergischen Geschlechter II, 93, 217; S.P. E r n s t , Histoire
du Limbourg IV, 14; J o s . H.M. E v e r s e n e n J.L. M e u l l e n e r s , De Limburgsche
gemeentewapens in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXXV
(1899), 126-127.
Verzijl

[Elsloo, Herman van]
ELSLOO (Herman v a n ), in oorkonden vermeld 1202-22. In 1202 wordt hij met zijn
broeder Arnold (2) vermeld. In 1204 vinden wij hem onder de groote heeren, die
tegenwoordig waren bij het sluiten van het vredesverdrag tusschen Lodewijk graaf
van Loon en den bisschop van Utrecht. In 1212 is hij getuige van genoemden graaf,
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als deze aan Arnold van Diest de voogdij van Webbekom geeft. In 1213 zegelt hij
de stich-
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tingsoorkonde der abdij Herckenrode en in hetzelfde jaar verschijnt hij ook onder
de getuigen van den graaf van Loon, als deze zijn vrijgoed te Eygenbilsen met
genoemde abdij ruilt tegen de tiende van Corswarem. In 1218 is hij getuige met zijn
broeder Arnold (2). In genoemd jaar komt hij ook voor in een akte, door welke Arnold
graaf van Berg zijn hoeve te Dieteren (bij Susteren) aan de balie der duitsche orde
te Keulen schenkt en die te Damiate is uitgevaardigd. In 1220 blijft hij met anderen
borg voor Walram graaf van Luxemburg in het vredesverdrag, dat deze in Aug. van
vermeld jaar sluit met Engelbert aartsbisschop van Keulen. In genoemd jaar geeft
hij ook het derde deel van het tiend van Steyn terug in handen van Dirk heer van
Heinsberg, welke het aan de abdij Herckenrode overdraagt. In 1222 is hij getuige
van Walram hertog van Limburg, wanneer deze aan het klooster der Norbertinessen
te Heinsberg het patronaat over de kerk van Hoengen bij Sittard schenkt.
Zie over hem en W i n a n d v.E.: ook dl. II, kol. 434; M.J. W o l t e r s , Notice
historique sur l'ancienne abbaye de Herckenrode (Gand 1849), 57, 59, 61, 63, 65,
73; d e z ., Recherches sur l'ancien comté de Gronsveld et sur les anciennes
seigneuries d' Elsloo et de Randenraedt (Gand 1854), 140-143; L a c o m b l e t ,
Urkundenbuch II, no. 72, no. 87 en no. 108.
Verzijl

[Elsloo, Osto of Otto heer van (1)]
ELSLOO (Osto of Otto heer v a n ) (1), in oorkonden vermeld 1329-37, zoon van
Arnold (3), (die voorgaat), overl. vóór 1348. Hij was gehuwd met C a t h a r i n a v a n
W i l d e n b e r g . Hij zegelde 1329: in rood drie gouden kepers; zijn echtgenoote: in
hermelijn een rood hartschild. In 1332 bekenden deze echtgenooten schuldig te zijn
aan de stad Hildesheim een rente van 100 mark voor een kapitaal van 1000 mark,
verpand aan hertog Willem van Gulik. In 1335 verkocht Otto met zijn echtgenoote
aan den hertog van Gulik het kasteel en de heerlijkheden van Wildenberg, Hildesheim
en Ambele aan de Moezel, alsook al hun rechten op de erfenissen van Ermengarde
vrouwe van Blankenheim en van Johanna vrouwe van Wildenberg. Zijn echtgenoote
hertrouwde in 1348 met Reinoud heer van Schoonvorst. Het is onjuist, dat de
heerlijkheid Elsloo na zijn dood aan het geslacht Schoonvorst kwam. Hij had een
zoon Osto of Otto (2), die volgt.
Zie: A. F a h n e , Geschichte der kölnischen, jülischen und bergischen Geschlechter
II, 204; M.J. W o l t e r s , Recherches sur l'ancien comté de Gronsveld et sur les
anciennes seigneuries d' Elsloo et de Randenraedt (Gand 1854), 144-145; d e
R a a d t , Sceaux armoriés des Pays Bas I, 294; J o s . M.H. E v e r s e n e n J.L.
M e u l l e n e r s , De Limburgsche gemeentewapens in Publ. de la soc. hist. et arch.
dans le duché de Limbourg XXXV (1899), 130.
Verzijl

[Elsloo, Osto of Otto heer van (2)]
ELSLOO (Osto of Otto heer v a n ) (2), in oorkonden vermeld 1357-73, overl. vóór
1376, zoon van den voorgaande. In 1357 was hij getuige bij het opstellen der
huwelijksakte tusschen Godfried heer van Heinsberg en Philippina van Gulik. Den
20. Mei 1361 bekende de heer van Elsloo verkocht te hebben aan Reinoud heer
van Schoonvorst, voor een som van 3000 gouden schilden, een jaarrente van 300
gouden schilden op het kasteel, dorp en de heerlijkheid van Elsloo, op de dorpen
en heerlijkheden van Biecht en Catsop en op alle andere dorpen, welke hem
toebehoorden. Zijn echtgenoote J o h a n n a v a n B r e y d e n b e m p t (dochter
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van Werner van Palant heer van Breydenbempt en van Rorique van Merode)
beloofde in dezelfde akte, dat ingeval zij geen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

244
kinderen kreeg, na den dood van haar man, de heerlijkheid Elsloo aan het geslacht
van Schoonvorst zou komen. Den 7. Oct. van hetzelfde jaar bepaalde Osto, dat de
heerlijkheden Elsloo, Biecht en Catsop na zijn dood, bij gebrek aan wettige
nakomelingen, aan zijn stiefbroeders zouden komen, met uitzondering van den
levenslangen lijftocht van zijn vrouw te Breugel en Kessenich. Omstreeks of in 1373
beweerde Osto heer van Elsloo, dat hij dienstgelden (servitia) kon vorderen uit de
groote tienden en uit de goederen welke de abdij van Floreffe onder Elsloo bezat.
De bisschop van Luik, Jan V van Arkel, benoemde een commissie om de zaak te
onderzoeken. De abt werd 26 Juli 1373, aan de hand van de charters van 1228,
1248 en 1271 (vgl. artikel Arnold 3) in het gelijk gesteld. Zijnerzijds schonk Osto
aan de kloosterlingen van Floreffe tot tafelgeld op den dag van zijn overlijden een
malder rogge, maastrichtsche maat, en stelde daartoe tot onderpand den watermolen
te ‘Scerren’ (Scharmolen); daarentegen moesten zij jaarlijks op zijn sterfdag een
lijkmis met vigilie houden. Hij werd opgevolgd door zijn stiefbroeder Conrard van
Schoonvorst, die 26 Juli 1376 op zijn beurt voorgaande overeenkomsten bevestigde.
Zie: G.D. F r a n q u i n e t , Les Schoonvorst, Documents inédits in Publ. de la soc.
hist. et arch. dans le duché de Limbourg XI (1874), 235, 246-248, 300-307; J o s .
M.H. E v e r s e n e n J.L. M e u l l e n e r s , De Limburgsche gemeentewapens in
Publ. als voren XXXV (1899), 127-128, 130.
Verzijl

[Elsloo, Theobald van]
ELSLOO (Theobald v a n ), vermeld 1140, toen hij de brieven van Adalbert bisschop
van Luik bezegelde, door welke deze de overbrenging van het klooster der religieuze
Augustinessen te Rolduc (bij Kerkrade) naar Marienthal goedkeurde. Hij was ook
in hetzelfde jaar getuige van aartsbisschop Arnold van Keulen, toen deze
bovengenoemde overbrenging bevestigde.
Zie: M i r a e u s . Opera diplomatica IV, 369-370; M.J. W o l t e r s , Recherches sur
l'ancien comté de Gronsveld et sur les anciennes seigneuries d' Elsloo et de
Randenraedt (Gand 1854), 139-140; R. C o r t e n e n A.H.M. R u y t e n , Rolduc in
woord en beeld, 84.
Verzijl

[Emaus de Micault, Gerardus]
EMAUS DE MICAULT (Gerardus), geb. te Helmond (niet te Dordrecht zooals men
meende) 17 Febr. 1798, overl. te Gouda 25 Nov. 1863, was de zoon van P i e t e r
E m a u s d e M i c a u l t van Dordrecht en M a r i a C h a r l o t t e v a n d e r L i t h
van Helmond (gehuwd aldaar 24 Juni 1797). Hij was ontvanger der directe
belastingen te Culenborg en daarna te Gouda. Hij maakte naam als
liefhebber-teekenaar, etser en oudheidkundige. In de gemeentelijke prentverzameling
te Dordrecht bevinden zich een tweetal etsen van zijn hand.
van Dalen

[Empzychoff, Bernhard Heinrich]
EMPZYCHOFF (Bernhard Heinrich), geb. te Dortmund 23 Oct. 1661, overl. te
Amsterdam 15 Aug. 1713. Hij werd in 1686 luthersch predikant te Vaals, in 1701 te
Dortmund, in 1709 te Amsterdam (als hoogduitsch predikant). Johan Everard Meyer
(zie ald.) hield een lijkrede op hem: Lijkrede op B.H. Empsychoff (Amst. 1713). Hij
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schreef: Lijkrede op Theodorus Dominicus (Amst. 1713). Dominicus was 26 Maart
1713 te Amsterdam overleden.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Grav.
1925), 63, 74, 199; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 139.
Knipscheer

[Engel, Jacob Adriaan]
ENGEL (Jacob Adriaan), geb. te Amsterdam 1 Nov. 1821, overl. 18 Sept. 1889. Hij
was luthersch
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predikant te Kuilenburg van 8 Maart 1846 tot 10 April 1857, daarna te Pekela;
emeritus 1 Dec. 1886. Hij schreef: Gebeden bij ieder hoofdstuk der vier Evangelien
(Wijk bij D. 1851); Oude en nieuwe dingen (Rott. 1856); Beelden uit het leven (Gron.
1864); Edele steenen (Gron. 1866); Voorjaarsbloemen ('s Gravenh. 1876); Jong
beproefd (Dev. 1886).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Grav.
1925), 74; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Grav. 1921), 251;
B r i n k m a n 's Catalogus (1850-82), 343, 394.
Knipscheer

[Engelberts, Michiel]
ENGELBERTS (Michiel), geb. te Uskwerd, gevonnist te Groningen in Jan. 1572.
Wegens deelneming aan de troebelen week hij uit het land en woonde sedert
1566 in Faldern, een voorstad van Emden. Toch kwam hij geregeld weer in het land
terug en voer met zijn eigen schip naar Harlingen en Leeuwarden om den kost te
verdienen. Op het Norderwad, in de Bremerbalg, nam de Watergeus Cornelis
Wesselsz. zijn schip en nu moest hij in Emden allerhande werk aanpakken om te
kunnen leven. Later werd hij matroos op een schip uit Pommeren en voer hierop
naar Riga. Ten slotte kwam hij op de vloot der Watergeuzen, werd in den zomer
1571 door de Spanjaarden gevangen genomen, naar Groningen gebracht en daar
31 Aug. en 1 Sept. 1571 door Robles verhoord. Hij bleef lang in de gevangenis,
want op 4 Jan. 1572 werd hem zijn verhoor nog eens voorgelezen.
Zie: Rijksarch. van België te Brussel, Secr. d'Etat Allemande, d. 193, p. 165v.
Vogels

[Ernst, Hendrik Junior]
ERNST (Hendrik) Junior, geb. te Amsterdam 15 Maart 1837, overl. te Heusden 19
Jan. 1899. Hij was luthersch predikant te Medemblik van 28 Mei 1865 tot 29 Mei
1870, te Middelburg tot 21 April 1872, te de Rijp tot 1 Febr. 1873 (emeritus wegens
ziekte) en te Deventer van 11 April 1875 tot 1 Jan. 1881. Hij schreef veel, o.a.: Wat
leeren de vier algemeen erkende paulinische brieven aangaande de opstanding
van Christus? (Amst. 1863); (onder pseud. S e r i u s ), Verdient de zoogenaamde
historische Christus der moderne theologie eerbied en navolging? (Amst. 1864);
Aphorismen (Amst. 1866); De voornaamste wetenschap, intreerede te Middelburg
(Amst. 1870); De neutrale school en de christelijke deugden (Middelb. 1871); Onze
denkwijze aangaande Jezus en ons zedelijk-godsdienstig leven (Middelb. 1871);
De moderne richting en het weekblad ‘De vrijheid’ (Amst. 1873); De Christus der
Evangelien een Christus der fantasie? (Amst. 1875); Godsdienst en Christendom
zonder wonder en wondergeloof ondenkbaar (Amst. 1876); Adres aan de synode
der Ev. Luth. Kerk inzake uitbreiding van stemrecht (Dev. 1876); Levensgetuigenis
(Utr. 1886); Op Golgotha (Amst. 1887); De Katakomben te Rome (Arnh. 1889);
Lutheranen en Stundisten in Rusland .... (Arnh. 1892); Een en ander over huwelijk
en huwelijksleven (Heusd. 1893); Moet de polygamist, Christen geworden, scheiden
van al zijne vrouwen op één na? (Utr. 1893); Wijlen prof. Kuenen en het wonder
(Utr. 1896); Een drietal overdenkingen (Arnh. 1898).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Grav.
1925), 75v.
Knipscheer
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[Ernst, Simon Petrus]
ERNST (Simon Petrus), geb. te Bruggenmorgen onder Aubel 2 Aug. 1744, overl.
te Afden bij Aken 1 Dec. 1817, zoon van W i l l e m E r n s t , licentiaat in de rechten,
meier van St. Martensvoeren, griffier van Aubel en lid der Staten van Daelhem, en
van M a r i a J o h a n n a D a e l . Hij stu-
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deerde te Mainz en trad op 19-jarigen leeftijd in de abdij van Kloosterrade of Rolduc,
waar hij de godgeleerdheid en de H. Schrift onderwees en bibliothekaris werd.
Sedert 1787 was hij pastoor te Afden bij Aken. Toen de abdij Rolduc door het
fransche gouvernement werd verkocht, kochten Ernst en zijn medebroeders haar
aan. Bij testament van 20 Sept. 1817 vermaakte hij zijn aandeel in de abdij met de
kapitalen en een rijke bibliotheek aan het seminarie van Luik. Hij schreef
verschillende werken over de geschiedenis der oostenrijksche Nederlanden. Een
lijst zijner geschriften is te vinden in Examen critique des dictionnaires historiques
door A.A. B a r b i e r . Zijn voornaamste werken zijn de volgende: Vers quel temps
les ecclésiastiques commencèrent-ils à faire parties des états de Brabant? (Bruxelles
o

1783, 4 ); Histoire abrégée des tiers-états de Brabant (Maestricht P.L. Lekens 1788);
Pensées diverses d'un bon et franc-catholique à l'occasion du bref de N.S.P. le
pape ȧ l'archévêque de Malines sur les serments de haine à la royauté (Maestricht
o

an VII, 8, ); Tableau historique et chronologique des suffragants ou coévêques de
o

Liège (Liège 1806, 8 ). Zijn meest bekende werk, dat nog altijd geraadpleegd wordt,
is: Histoire du Limbourg, suivie de celles des comtés de Daelhem et de Fauquemont,
o
des Annales de l'abbaye de Rolduc. 7 dln. 8 (Liège 1837-52), na zijn dood door
E d o u a r d L a v a l l e y e uitgegeven. Ook was hij medewerker van l' Art de vérifier
les dates, uitgegeven door D. C l e m e n t , benedictijn van Saint Maur.
Zie: F.X. d e F e l l e r , Dictionnaire historique ou biographie universelle VII (1833),
411-412; Biographie Nationale de Belg. VI; Annuaire des families nobles et
patriciennes (1920); A. F l a m e n t , Protest van de kloosterlingen van de abdij van
Rolduc tegen de in bezitneming der abdij door de Franschen; J o s . H a b e t s , Het
graf van Simon Pierre Ernst te Aeffden en een misboek van den bekenden
ruitergeneraal Jan van Weert; M.F. H e n d r i c k s , Bericht van het bestuur der
gemeente Kerkrade in 1827, over de abdij Kloosterrade en over den
geschiedschrijver Simon Petrus Ernst; W. G o o s s e n s , De grafsteen van den
Rolducschen kanunnik en geschiedschrijver Simon Petrus Ernst te Afden; P.
D o p p l e r , Zegel van Ernst, pastoor te Afden; L. d e C r a s s i e r , Zegel van Ernst,
pastoor te Afden. Al deze artikelen komen voor in de Maasgouw (1884), 1011-1012,
(1886), 17-18, (1913), 39-40, (1920), 25, 57.
Verzijl

[Erp, Joannes van]
ERP (Joannes v a n ), geb. te Oss 15 Juni 1757, zoon van A n t h o n i u s en J o a n n a
B o s m a n s , overl. te Oirschot 20 Jan. 1821. Na voorbereidende studies te Weert
en te Gheel studeerde hij theologie te Leuven en werd 31 Dec. 1780 te Antwerpen
priester gewijd, bleef daarna zijn studies te Leuven nog voortzetten en behaalde 1
Juli 1783 het licentiaat in de godgeleerdheid. In 1786 kreeg hij een aanstelling tot
lector aan het college van Arras te Leuven en daarna aan het Groot-college aldaar.
Bij de inmenging vans keizer Joseph II in de aangelegenheden der hoogeschool
verliet hij Leuven en ging naar het vicariaat van den Bosch. Eerst verleende hij
assistentie bij den pastoor der St. Jans-parochie te den Bosch en werd in 1789
kapelaan te Kaatsheuvel. In 1790 hervatte hij het lectoraat aan het Groot-college
te Leuven en kreeg in 1792 zijn benoeming tot president van het St. Anna-college.
Nog voor de opheffing der hoogeschool riep de vicarius van den Bosch hem terug
en benoemde hem tot pastoor te Oirschot en in 1797 tot deken van dit dekenaat.
In 1811 werd hij provisor van het seminarie, doch
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bleef pastoor-deken van Oirschot, waar hij de oude parochiekerk deed herstellen
en opluisteren. Hij overl. aldaar 20 Jan. 1821 en werd den 24. Jan. volgens zijn
verlangen begraven voor de kerkdeur aan de Marktzijde. Bij de latere verbouwing
van dezen ingang tot doopkapel is de grafzerk opgeruimd. Het is niet bekend waar
deze is gebleven.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisd. den Bosch V, 357.
Cunen

[Essen, Johannes van]
ESSEN (Johannes v a n ), ook v a n d e n E s s c h e n , v a n E s c h , v a n E s s e
en N e s s e geschreven, geb. te 's Hertogenbosch (volgens één bericht ‘vuyt
Zeelant’), verbrand als martelaar om het geloof te Brussel 1 Juli 1523, tegelijk met
Hendrik Vos (door lateren ook Voes genoemd) (zie dl. V, kol. 1071-1073).
Zie: Bibliotheca Reformatoria Neerlandica VIII ('s Gravenh. 1911), 3-78, 88, 111v.;
L. K n a p p e r t , Het ontstaan en de vestiging van het Protestantisme in de Ned.
(Utr. 1924), 170-173, 272; J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk
der Ned. (Utr. 1916), 145, 150 v.; F. P i j p e r , Martelaarsboeken ('s Gravenh. 1924),
14v., 123-126.
Knipscheer

[Essen, Theodorus van]
ESSEN (Theodorus v a n ), geb. te Meurs in 1657, overl. te Groningen 14 Apr. 1697.
Hij werd op 25 Oct. 1678 als student in de geneeskunde te Leiden ingeschreven.
In 1695 was hij ‘medicinae doctor in Collen’, toen. de Staten van Groningen hem
benoemden tot professor medicinae practicae. Hij aanvaardde dit ambt met een
oratie op 13 Febr. 1696, doch overleed reeds het volgend jaar.
Zie: W.B.S. B o e l e s , Levensberichten der Gron. hoogleeraren, 58, achter
J o n c k b l o e t , Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen (1864).
Wumkes

[Esser, Rutgerus Hermanus]
ESSER (Rutgerus Hermanus), 5 Maart 1800 te Utrecht geboren, 27 Dec. 1864 te
Amsterdam overleden, kwam als cadet bij het bataljon jagers no. 11 op Curaçao.
Daar werd hij in 1818 benoemd tot tweeden luitenant. In 1823 ging hij naar Nederland
terug en een jaar later van daar naar Suriname. Als majoor-garnizoenscommandant
kwam hij later op Curaçao terug, waar hij van 1845 tot 1848 gouverneur was.
Zie: Curaçao en onderhoorige eilanden 1816-28 in West-Indische Gids, 9e jg.,
bl. 432, waar ook zijn portret voorkomt.
de Gaay Fortman

[Everts, Teunis Carel Christiaan]
EVERTS (Teunis Carel Christiaan), geb. te Amsterdam in 1789, overl. te Enkhuizen
16 Mei 1864. Hij was hersteld-evang.-luthersch predikant te Gorkum (en Leerdam)
van 7 Sept. 1817 tot Aug. 1836, daarna te Enkhuizen. Hij schreef anoniem: Zangen,
bij gelegenheid van de inwijding der nieuwgebouwde luthersche kerk te Enkhuizen
(1843); De zaligheid der godvruchtigen na den dood (Wijk bij Duurstede 1851) en:
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Gedenkpenningen die betrekking hebben tot de luthersche kerk in de Nederlanden
in Luthersche Volksalmanak (1857).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 77v.
Knipscheer

[Eyndhouts, Adolf van]
EYNDHOUTS (Adolf v a n ), overl. te Schenkenschans 30 Nov. 1635, zoon van
Adriaan (die volgt) en M a r g r i e t v a n S t e e n h u y s . Hij was eerst
luitenant-kolonel van het regiment van den graaf van Embden; nadat echter zijn
vader was terechtgesteld, ging hij, om diens dood te kunnen wreken, over in dienst
van den Koning van Spanje, en werd toen kolonel van een duitsch regiment voetvolk.
Hij meende zich niet beter te kunnen wreken, dan door de sterkte Schenkenschans
voor zijn Koning in te nemen. Hij trok
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daarom in den nacht van den 27. op den 28. Juli 1635 op een oogenblik, dat op de
Schenkenschans slechts 120 man staatsch garnizoen lag, met 500 soldaten van
het kasteel Byland over de Waal naar Schenkenschans en bestormde daarop van
uit een droge gracht haar vestingwerken. Haar gouverneur van Welderen werd
doodelijk gewond; hij en zijn manschappen moesten voor de overmacht wijken en
de Schenkenschans, die tot dusverre voor onneembaar had gegolden, in den morgen
van den 28. Juli 1635 omstreeks 3 uren in handen van van Eyndhouts laten. Deze
kreeg tot belooning daarvoor van den kardinaal-infant Ferdinand een gouden ketting
en 50.000 gulden, terwijl hij ook tot gouverneur van Schenkenschans werd
aangesteld. Toen prins Frederik Hendrik vernomen had, dat Schenkenschans in
handen van zijn vijanden was gevallen, sloeg hij persoonlijk daarvoor het beleg, dat
vervolgens door graaf Willem van Nassau werd overgenomen. Adolf verdedigde
Schenkenschans vier maanden lang met grooten moed en bekwaamheid tegen zijn
niet minder dappere en bekwame tegenpartij, totdat hij op 30 Nov. 1635 door een
kogel in den rug werd getroffen en aan de gevolgen daarvan nog in den avond van
dien dag overleed. Zijn lijk werd naar Cleef vervoerd en aldaar op het Mariakoor der
Minderbroederskerk begraven onder een zerk, waarop zijn 16 kwartieren en naam
uitgebeiteld stonden. Zijn vrouw A n n a F r a n c i s c a v a n O o s t f r i e s l a n d ,
dochter van den graaf van Embden en Oostfriesland, schonk hem slechts een
dochtertje, dat vier maanden na den dood haars vaders stierf, en in diens graf
begraven werd. Zij hertrouwde den 10. Juni 1641 met den kapitein Philippe Guillaume
van Wissekerke, zoon van Gielis en Maria van Cats.
Zie: A. v a n S a s s e v a n I J s s e l t , De Familie van Eyndhouts in Taxandria
XI (1904), 227-229; Maasgouw (1898), 8.
Verzijl

[Eyndhouts, Adriaan van]
EYNDHOUTS (Adriaan v a n ), overl. te 's Gravenhage 17 April 1621, zoon van
H e n d r i k , heer van Empel en Meerwijk en schepen van 's Hertogenbosch, en van
E l i s a b e t h v a n D o e r n e . Hij wordt in een bossche schepenakte van 1609
jonker genoemd en was in hetzelfde jaar schout van het Overkwartier van den Lande
van Cuyck. Hij was tijdens den tachtigjarigen oorlog koningsgezind, wat evenwel
niet hetzelfde was, zooals velen thans meenen, als spaanschgezind. Hij smeedde
kort vóór den aanvang van het twaalfjarig bestand, met Jacob Mom, ambtman van
het land van Maas en Waal (vgl. dl. III, kol. 875), Elbert van Boetbergen, heer van
Maasbommel, Gerard Preys, kommandant van 's Heerenloo en anderen een aanslag
om Tiel bij verraad aan den baron van Grobbendonck, den koningsgezinden
bevelhebber van 's Hertogenbosch over te leveren. Dit plan viel echter in duigen,
zonder dat zijn ontwerpers toen daarvoor eenige straf opliepen. Maar toen genoemd
bestand ten einde liep, werd hij deswege met Jacob Mom en Elbert van Boetbergen
door de staatschen gevangen genomen en naar 's Gravenhage gevoerd, waar zij
aan verraad schuldig verklaard werden en ter dood veroordeeld, terwijl hun goederen
verbeurd werden verklaard. Hij was gehuwd met M a r g r i e t v a n S t e e n h u y s ,
dochter van Dirk en Anna van Nydeggen, die hem de volgende kinderen schonk:
H e n d r i k , kapitein der kurassiers in keizerlijken dienst, huwde Maria Anna van
Kessel genaamd Roffaert (overl. te Roermond 7 Sept. 1664); Adolf (die voorgaat);
F r a n s , luitenant-kolonel der kurassiers in keizerlijken dienst, sneuvelde in 1635
in Bour-
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gondië; C a t h a r i n a (overl. te Gent 17 Febr. 1660), huwde in Mei 1642 Antoine
van Huerne, heer van Schiervelde (overl. 19 Mei 1666); M a r i a (overl. te Baarlo in
1651) huwde omstr. 1635 Jan van Laer van Hoenlo, heer van Baerlo 1637-53, lid
der ridderschap van Roermond, zoon van Hendrik en Anna van Eyll, erfdochter van
Baerlo; en E l i s a b e t h .
Zijn portret bevindt zich in de verzameling portretten van het provinciaal
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant; het is gegraveerd
door Cr. de Passe.
Zie: P. B o r , Gelegentheyt van 's Hertogenbosch, 146 en 147; Sententie in 1621
uitgegeven door Hillebrant Jacobszn.; A. v a n S a s s e v a n I J s s e l t , De Familie
van Eyndhouts in Taxandria XI (1904), 134-136, 198-205, 226-227, waar zijn portret
staat afgebeeld; Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXXIII
(1896-97), 252, 357-358; Maasgouw (1898), 8, 24.
Verzijl

[Eyndhouts, Arnout van]
EYNDHOUTS (Arnout v a n ), overl. in Italië tusschen 1574 en 1582, als humanist
bekend onder den naam A r n o l d u s A r l e n i u s P e r a x y l u s , geb. omstr. 1510
te Aarle bij Helmond als zoon van A r n d t v.E. en S o p h i a v a n B r u h e z e . Dit
echtpaar had vier zoons: A d r i a a n v.E., heer van ter Smissen, die o.a. schepen
werd van 's Hertogenbosch en de vader was van Arnoldus v.E. (dl. VI, kol. 500) en
van den Jezuïet P i e t e r v.E., die 1566-70 als lector in de rhetorica te Würzburg
bekend is; een tweede zoon H e n d r i k v.E., heer van Empel en Meerwijk, eveneens
schepen te 's Hertogenbosch, werd de vader van Adriaan en grootvader van Adolf,
die beiden voorgaan; na den in dit art. bedoelden Arnout volgt nog als vierde zoon
D i r c k , die pastoor werd te Beek bij Aarle.
Arnout studeerde op jeugdigen leeftijd in Frankrijk, vermoedelijk te Parijs, en
vervolgens te Ferrara; na volbrachte studiën heeft hij zich 1536-37 te Florence en
1537-38 te Rome opgehouden. Daar kwam hij in betrekking tot Diego Hurtado de
Mendoza, ambassadeur van Karel V bij de republiek Venetië, die te Rome
onderhandelingen voerde. Bij zijn terugkeer naar Venetië in 1538 bevondt Arlenius
zich als bibliothecaris in Mendoza's gevolg. Hij bleef tot 1546 in dit ambt, dat hem
in betrekking bracht tot vele geleerden van zijn tijd, aan wie hij met zijn handschriften
en groote geleerdheid diensten bewees voor uitgaven van grieksche schrijvers. Ook
ondernam hij zelf reizen voor het opsporen van handschriften ter aanschaffing en
in verband met zijn eigen uitgaven, zooals de editio princeps van F l a v i u s
J o s e p h u s (Basel 1544) en de Alexandra sive Cassandra van L y c o p h r o n
(Basel 1546). Zijn uitgave van P o l y b i u s , te Basel in 1549 verschenen, droeg hij
op aan Mendoza, die toen keizerlijk gezant was bij het pauselijk hof. Uitgaven van
C h r y s o s t o m o s en van P h o t i u s , die hij voorbereidde, zijn niet gereed gekomen.
Mendoza's belangrijke bibliotheek, rijk aan grieksche codices, werd later door Philips
II aangekocht en 1576 in de bibliotheek van het Escuriaal geplaatst.
In 1547 komt Arlenius naar Florence, waar zijn landgenoot Laurentius Torrentinus
(of van der Beke, geboortig uit Gemert), voordien in Bologna gevestigd, bezig was
een drukkerij te stichten. Met dezen werkte Arlenius samen, vermoedelijk als vennoot
en corrector, hoewel van zijn eigen uitgaven, die hij ongetwijfeld bij Torrentinus had
willen laten verschijnen, niets gekomen is. Niet onmogelijk is echter dat sommige
elders verschenen werken toch by Torrentinus gedrukt waren,
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zoo wellicht ook Arlenius' eigen Polybius-uitgave. Kort voor zijn dood (12 Febr. 1563)
had Torrentinus een filiaaldrukkerij ingericht te Mondovi, de universiteitsstad van
Piemont, waarvan Arlenius in 1564 of 1565 persoonlijk de leiding op zich ging nemen.
De zaken, die hij thans met en voor de kinderen van Torrentinus leidde, gingen
slecht. In 1571 gaat de florentijnsche drukkerij in andere handen over en moet hij
voor het filiaal te Mondovi den steun van den hertog van Savoye inroepen; in 1574
wordt deze zaak echter opgeheven en de vennootschap met de erven Torrentinus
ontbonden. Er bestaat een eigenhandig geschreven lijst van handschriften en
critische afschriften van grieksche auteurs in Arlenius' bezit, vermoedelijk door hem
in die laatste jaren opgesteld om deze ten verkoop aan te bieden. In 1582 blijkt hij
overleden te zijn, daar zijn erfgenaam toen een aantal boeken en handschriften uit
zijn nalatenschap verkocht.
Zie: G.J. H o o g e w e r f f , Arnoldus Arlenius Peraxylus (Arnout van Eynthouts,
van Aarle), een brabantsch humanist in Meded. v.h. Ned. hist. instituut te Rome 2e
R. I (1931), 117-144; d e z ., Laurentius Torrentinus (Laurens Leenaertsz. van der
Beke), boekdrukker en uitgever van den hertog van Toscane in Het Boek XV (1926),
273-288, 369-381.
Kossmann

[Eysens, Heyke]
EYSENS (Heyke), geb. in Groningen, terechtgesteld aldaar 13 Jan. 1571. Hij was
de zwager van den Watergeus Goesen Minneszoon.
Nadat hij bij de troebelen het land had verlaten, woonde hij met zijn moeder in
Norden en nam later dienst op het schip van Focko Jansen, kapitein der
Watergeuzen. Zij namen bij Ameland een schip en kort daarna, bij een poging om
bij Winschoten een rijke weduwe uit te plunderen, werd hij op Ulsda gevangen
genomen en naar Groningen gebracht. 12 Jan. 1571 werd hij daar door Robles
verhoord, en 13 Jan. 1571 onthoofd.
Zie over hem: Rijksarchief van België te Brussel, Secr. d'Etat Allemande dl. 193,
p. 138v. en 378.
Vogels

[Eyssonius, Christophorus]
EYSSONIUS (Christophorus), geb. 1690 te Groningen, overl. te Finsterwolde 1745,
zoon van prof. R u d o l p h u s E y s s o n i u s en E n g e l i n a S p a r r i n g a , liet zich
15 Nov. 1707 inschrijven als student aan de groninger hoogeschool, trad in het
huwelijk met G e s i n a C a t h a l i n a E l e m a , geb. 1700, overl. 3 Jan. 1745, was
predikant te Velge in Oost-Friesland, en te Finsterwolde 1728-45. Hij was o.a.
approbator van Het Innig Christendom van Ds. Wilhelmus Schortinghuis te Midwolda
(O.).
Zie: F.R. E l e m a G z n ., Genealogie Elema (Groningen 1923), 40; J.C.
K r o m s i g t , Wilhelmus Schortinghuis (Groningen 1904), 211, 214, 215, 217vv.
Wumkes

[Eyssonius, Henricus (1)]
EYSSONIUS (Henricus) (1), geb. te Groningen 5 Aug. 1620, aldaar overl. 25 Aug.
1690, zoon van R u d o l p h E y s s e n s en W e m e l e O o s e w o l t s . In 1639
student geworden, beoefende hij eerst de oude letteren, wijsbegeerte en sterrekunde
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onder Andreae, Schoock en Pasor. Daarna gaf hij de voorkeur aan de geneeskunde.
Onder prof. Welman hield hij een Disputatio de ventriculo humano en een De causis
symptomatum ventriculi. In 1649 eindigde hij onder prof. Deusing de acad. studie
met een Disputatio de apoplexia, waarop hij tot med. Dr. promoveerde. Hij vestigde
zich als geneesheer in zijn geboortestad, werd in 1654 benoemd tot buitengewoon
hoogleeraar in de anatomie, waaraan in 1664 de natuurkunde werd toegevoegd. In
1665 werd hij bevorderd tot A.L.M. et Philos. Doct. Sedert 1648 was hij gehuwd met
E l i s a b e t h B r o n g e r s . Zijn tweede
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vrouw was S o p h i a W e d d a , wed. Gerh. Meyknecht, j.u.d. Uit zijn eerste huwelijk
liet hij twee zoons en een dochter na.
Zie: J. M e n s i n g a , Oratio funebris in excessum H. Eyssonii (Gron. 1690); W.B.S.
B o e l e s , Levensberichten der Gron. hoogleeraren 38-39, achter J o n c k b l o e t ,
Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen (1864).
Wumkes

[Eyssonius, Henricus (2)]
EYSSONIUS (Henricus) (2), geb. te Groningen, overl. te Bonda (O. Fr.) 4 Jan. 1742,
zoon van prof. R u d o l p h u s E y s s o n i u s en E n g e l i n a S p a r r i n g a , werd
22 Aug. 1690 ingeschreven in het album der groninger hoogeschool als ‘Phil. Gratis,
in honorem avi paterni’, was
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predikant te Ammerstol 1708-11, 's Gravendeel 1711-13 en Bonda 1713-42. Hij
schreef: Bijbelsche Historiën (Groningen); Waarheden Christi (Groningen); De
gemetamorphoseerde predikant of zijne wonderlijke Bekeering (1711); Weynige
waarheden met uitgedrukte schriftuurplaatsen en nodige ophelderingen en
samenhang van saaken (Groningen 1740); Een zevendaags onderwijs getrokken
uyt de waarheden Christi (Groningen).
Zie: Boekzaal der Geleerde Wereld (1742), a, 109, 718; v a n A b k o u d e ,
Naamregister van Ned. Boekhandel I, st. 1, III, V; B r u c h e r u s , Gedenkboek van
Stad en Lande, 331.
Wumkes
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F.
[Faassen-van Velzen, Catharina Louise]
FAASSEN-VAN VELZEN (Catharina Louise), geb. te Amsterdam 9 Dec. 1833,
overl. te Scheveningen 3 Febr. 1900, echtgenoote van Rosier Faassen (dl. III, kol.
377), tooneelspeelster, begon haar loopbaan als danseres in den schouwburg op
het Leidscheplein te Amsterdam. Zij speelde daar ook kleine rollen, onder directie
van J. Ed. de Vries, later bij van Lier in de Amstelstraat. Zij ging vervolgens naar
den Haag om zich te verbinden aan den Koninklijken Schouwburg, directie I.C.
Valois. In die jaren vervulde zij meest soubrette-rollen, maar daarna ging zij over
tot het emplooi van duègne, als hoedanig zij verbonden is geweest bij het gezelschap
van Le Gras & Haspels in den grooten schouwburg te Rotterdam. In 1880 speelde
zij ook te Londen, in het Imperial, en later in het Drury-Lane theater. In Maart 1890
vierde zjj onder groote belangstelling met haar echtgenoot haar 40-jarig jubileum
als tooneelspeelster.
Portret en biografie in Onze Tooneelspelers (Rott. 1899); Wereldkroniek 10 Febr.
1900.
Hoogeveen

[Faber de Wiltz, Jean Joseph]
FABER DE WILTZ (Jean Joseph), geb. te Hosingen (groothertogdom Luxemburg)
30 Mrt. 1767, overl. te Wiltz (Lux.) 19 Mrt. 1846, was de zoon van C h r i s t i a n
F a b e r en zijn eerste vrouw C a t h a r i n a D u i r e m o n t . Hij werd 31 Aug. 1794
vrederechter te Wiltz, maar in 1798 nam hij ontslag en werd hij leerlooier. Van 1794
tot 1815 was hij lid van den raad der stad Wiltz.
Op 31 Mrt. 1799 werd hij, toen de door het directoire verbeurd verklaarde slot
Wiltz, behoorende aan den graaf Custine, in het openbaar verkocht werd, voor
740.000 francs in assignaten, waard 2400 goudfrancs, eigenaar daarvan.
In 1815 werd hij een van de burgemeesters van Wiltz en in 1817 werd hij tot lid
der Provinciale staten van Luxemburg benoemd. Op 23 Juni 1818 kozen zijn
medeleden hem tot lid der Tweede Kamer en hij hield daarin zitting tot de afscheiding.
Hij behoorde tot de liberale partij. Na 1830 heeft hij geen openbare betrekking meer
bekleed.
Tijdens de vereeniging heeft hij ongeveer ⅘ van het goed, dat tot zijn kasteel
behoorde, verkocht.
Hij huwde 9 Aug. 1797 N. H o b s c h e i d .
Ramaer

[Fabritius, Johannes]
FABRITIUS (Johannes), ged. in Midden-Beemster 30 Nov. 1636, overl. na 13 Mrt.
1693, kunstschilder. Hij was een zoon van Pieter Carelsz Fabritius, die volgt, en
een jongere broeder van de bekende schilders Carel en Barent Fabritius (zie dl.
VIII, kol. 525). Later woonde hij

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

252
te Hoorn, waar hij als weduwnaar in 1668 trouwde met C l a e s j e J a n s d r . v a n
H a l m a . Na den dood van deze vrouw, trouwde hij ten derden male met S a s i e
F o p p e s d r . (1670). Op 30 Nov. 1676 verklaarde zijn leerling Cornelis Izaäcksz
uit de Rijp ten overstaan van een notaris te Hoorn, dat hij eenige dagen te voren
bezig was ‘omme de Groote Kerck (van Hoorn) in perspectief te stellen’ enz. Dit
bericht is merkwaardig, omdat - naar bekend is - Carel Fabritius een meester was
in de perspectief en ook Barent in zijn schilderijen hieraan een bijzondere aandacht
schenkt. Waarschijnlijk was dus Johannes een leerling van zijn beide oudere
broeders.
Van Johannes F. zijn tot dusverre geen schilderijen bekend. Merkwaardig is
evenwel, dat ‘Tobias en zijn vrouw’ (thans in het Ferdinandeum te Innsbruck), een
stuk van Carel Fabritius, in een catalogus uit 1765 op naam wordt gesteld van
Johannes (in een catalogus van 1792 staat het op naam van Barent!).
Het portret van Johannes F. komt waarschijnlijk voor op het stuk van Barent F.,
dat thans bekend is als ‘Petrus in het huis van Cornelius’ (zie het volgend art.).
Zie: H.F. W i j n m a n , De schilder Carel Fabritius (1622-54) in Oud-Holland XLVIII
(1931), 107, 125 e.v., 132, 134-135.
Wijnman

[Fabritius, Pieter Carelsz]
FABRITIUS (Pieter Carelsz), geb. te Westwoud in N.-Holland omstr. 1598, begr. te
Midden-Beemster 22 Mei 1653, kunstschilder. Hij was een zoon van Ds. Carolus
Petri, predikant te Westwoud, later te Purmerend (zie het art. in dit dl.) en diens
eerste vrouw A n n a J a n s d r . Nadat hjj de school te Purmerend had doorloopen,
deed zijn vader moeite hem op kosten van deze stad aan het z.g. Staten-collegie
te Leiden voor predikant te laten studeeren. De regeering van Purmerend weigerde
evenwel deze kosten te betalen, waarop Pieter Carelsz schoolmeester werd in den
in 1612 ingedijkten Beemster-polder (1616). In 1619 werd hij officieel als zoodanig
aangesteld; bovendien werd hij in 1620 koster en voorzanger van de Gereformeerde
kerk in de Beemster. Deze betrekkingen bekleedde hij tot zijn dood. Van de regeering
van de Beemster kreeg hij toestemming ‘buyten den schooltijt den leedigen tijt tot
sijn schildersampt te besteden’. In 1621 huwde hij te Purmerend met B a r b e r t j e
B a r e n t s d r v a n d e r M a e s (begr. in de Beemster 23 Juni 1667), de dochter
van een purmerendsch chirurgijn. Barbertje werd al spoedig aangesteld tot
vroedvrouw van de
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Beemster. Te zamen verdiende het echtpaar omstreeks 1640 een bedrag van ruim
ƒ 1200 jaarlijks, voor dien tijd een vrij belangrijk inkomen.
Tot nu toe zijn geen schilderijen van Pieter Carelsz aan het licht gekomen. Wellicht
is van hem een schilderij, voorstellende de kerk van Midden-Beemster (midden 17e
eeuw), thans in het bezit van den heer de Geus, den burgemeester van de Beemster.
Vermoedelijk is hij en zijn geheele familie afgebeeld op een schilderij van Barent
Fabritius uit 1653, tot dusverre bekend als ‘Petrus in het huis van Cornelius’ (thans
in het Herzog Anton Ulrich Museum te Brunswijk).
Eerst op het eind van zijn leven noemde Pieter Carelsz zich met den toenaam
Fabritius, die ontleend is aan het oorspronkelijk beroep van zijn zoons Carel en
Barent (faber = timmerman). Dat een vader zich noemt naar het beroep van zijn
zoons is wel een zeldzaamheid; dit zal dan ook eerst gebeurd zijn, toen Carel door
zijn werken den naam tot algemeene bekendheid had gebracht.
Uit het huwelijk van Pieter Carelsz werden elf kinderen geboren, van wie hier
genoemd worden: 1e. Carel Fabritius, zie dl. VIII, kol. 525 (ged. in Midden-Beemster
27 Febr. 1622), 2e. Barent Fabritius, zie ald. (ged. in Midden-Beemster 16 Nov.
1624, begr. te Amsterdam 20 Oct. 1673), 3e. Johannes Fabritius, die voorgaat.
Zie: A. B r e d i u s , Nieuwe gegevens omtrent de schilders Fabritius in Oud-Holland
XXXVII (1920), 129 e.v.; d e z ., Het sterfjaar van Barent Fabritius in Oud-Holland
XXXVIII (1921), 63; H.F. W i j n m a n , De schilder Carel Fabritius in Oud-Holland
XLVIII (1931), 101, 104 e.v., 125 e.v., 132.
Wijnman

[Faulhaber, Frans Antoon]
FAULHABER (Frans Antoon), geb. 1759, vermaard musicus, Duitscher van geboorte,
naar Roermond gekomen door den kunstlievenden bisschop graaf van Hoensbroeck,
wiens muziekkapel hij dirigeerde. Faulhaber was componist, en bespeelde vele
instrumenten. Na den dood van den bisschop van Hoensbroeck werd hij
muziekleeraar te Roermond en trad op als directeur der verschillende gezelschappen.
Zijn vijf zonen H e n r i , J o z e f , F r a n s , P a u l en E d u a r d waren ook muzikant.
De oudste, Henri, vestigde zich in 1828 als orkestmeester der harmonie te Maastricht,
maar keerde 1843 naar Roermond terug. Frans Antoon overl. 25 April 1848 te
Roermond. In het register der Kon. Harmonie staat hij aangeteekend als ‘stigter der
Harmonie en doyen der musikanten’. Hij is gehuwd geweest met M a r i a
Magdalena Langen.
Zijn in 1795 te Roermond geb. zoon J o a n n e s F r a n c i s c u s , gehuwd met
J.M.W. v a n N o o r b e e k , hoewel zeer muzikaal, verliet de kunst en werd visiteur
der in- en uitgaande rechten te Eijsden.
van Beurden

[Feltman, Gerhardus]
FELTMAN (Gerhardus), geb. te Kleef in 1637, overl. te Bremen in 1696. Zijn vader
schijnt schilder te zijn geweest. Als student te Duisburg beoefende hij de letteren
en rechten, te Leiden werd hij 14 Jan. 1658 in het matrikel ingeschreven. Na te
Orleans te zijn gepromoveerd, beklom hij eerst als buitengewoon, in 1662 als gewoon
hoogleeraar den katheder te Duisburg. Uit dien tijd dateert zijn verhandeling De
cadavere inspiciendo. Op 22 Aug. 1667 hield hij de inaugureele oratie aan de
hoogeschool te Groningen, waar hjj 10 jaar werkzaam was. In 1678 verwisselde hij
Groningen met Aurich, waar hij een zetel innam in hets Hofgericht. Christiaan V,
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van Oostfriesland hem voor staatszaken had afgevaardigd, zonder nakomelingen
na te laten.
Hij publiceerde de navolgende werken: De promotione absentis et tract. de
juramento in alterius animam (Duisb. 1667); De repressaliis (Gron. 1660); Tract. de
juramento perhorrescentiae, sic dicto (ibid. 1669); Tract. de jure in re et ad rem
(Duisb. 1666); Institutiones (Gron. 1671); De titulis honorum libr. II (Bremae 1672);
Benedictorum lib. unus (Gron. 1673); Introductio ad jurisprudentiam veterem (Amst.
1673); De cadavere inspiciendo etc. (Gron. 1673); Decas responsorum juris ad rem
militarem (Bremae 1674); Lauwerkrans der negotie (1675); verdere geschriften zijn
vermeld bij W.B.S. B o e l e s , Levensberichten der Gron. hoogleeraren, 43, achter
J o n c k b l o e t , Gedenkboek der Univ. Gron. (1864).
Zie: Duorum fratrum Gerh. en Theod. Feltmann, Ictorum doctiss. opera juridica,
cur. v a n H a s s e l t , tom 1, in praef.; J.H. S t e p f , Gallerie aller juristischen Autoren
(Leipzig 1822) III, 34, 35.
Wumkes

[Fenner, Dudley]
FENNER (Dudley), geb. in Kent omstr. 1558, overl. te Middelburg einde 1587,
puriteinsch theoloog. Hij werd als student te Cambridge ingeschreven 15 Juni 1575,
doch verliet de universiteit zonder een graad te hebben behaald, omdat hij een
aanhanger werd van de denkbeelden van Thomas Cartwright (zie art. in dit dl.). Hij
volgde Cartwright naar Antwerpen, waar hij eenige jaren bleef en in het huwelijk
trad. Later keerde hij naar Engeland terug en werd hij curate van Richard Fletcher,
vicaris van Cranbrook in Kent (1583). Doch al spoedig werd hij in verband met de
vervolging, waaraan de aanhangers van Cartwright blootstonden, in de gevangenis
gezet. Het gelukte hem evenwel toestemming te verkrijgen om naar Holland uit te
wijken; hij vestigde zich toen te Middelburg, waar ook Cartwright vertoefde. In
verband met het feit, dat hij nog in Juni 1585 volgens het doopregister van de kerk
te Cranbrook een dochter met den zonderlingen voornaam ‘F a i n t n o t ’ liet doopen,
kan men zijn aankomst te Middelburg wel in laatstgenoemd jaar stellen. Aldaar deed
hij na het vertrek van Cartwright (1585) een tweetal jaren als voorganger van de
Engelsche gemeente der Merchant Adventurers dienst. Zijn weduwe hertrouwde
na zijn dood met Dr. W i l l i a m W h i t a k e r .
Van zijn geschriften worden hier genoemd: A brief treatise upon the first table of
the lawe (Middleb. z.j., geschreven omstr. 1578); The artes of logike and rhetorike
(Middleb. 1584, 2e-4e dr. ibid.); Sacra theologia (London 1585, herdr. o.a. Amsterdam
1632); The song of songs translated out of the Hebrue (Middleb. 1587 en 1594); A
defence of the godlie ministers (Middleb.? 1587); The groundes of religion set down
in questions and answeres (Middleb. 1587); A short and profitable treatise of lawfull
and unlawfull recreations (Middleb. 1587?, herdr. 1590); The whole doctrine of the
scraments (Middleb. 1588).
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 Koninklijke Academie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde,
2e reeks, 10e dl. (1881), 242; Dictionary of national biography XVIII (1889), 317;
A.W. P o l l a r d a n d G.R. R e d g r a v e , A short-title catalogue of books printed in
England (1926), 235.
Wijnman

[Feringa, Frederik]
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FERINGA (Frederik), geb. te Groningen 16 April 1840, overl. na 1890, liet zich 24
Aug. 1858 als student inschrijven aan de hoogeschool van zijn geboorteplaats, waar
hij 10 Sept. 1864 promoveerde tot doctor in de wis- en
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natuurkunde op een proefschrift Over eene methode ter berekening van de
gemiddelde lengte van op bepaalde wijze getrokkene lijnen (Gron. 1864). Hij was
een jaar lang werkzaam als gymn. docen t te Doesburg, en deed zich kennen als
radikaal vrijdenker in zijn werk Democratie en Wetenschap (Gron. 1871 en 1873)
en in het tijdschrift, dat op onbepaalde tijden verscheen, getiteld De vrije gedachte
(6 dln.), (Sneek 1872-74). Hij werkte mede onder den schuilnaam Muricatus en
eveneens onder dezen naam aan de rotterdamsche Lantaren (1869), een blaadje,
dat het algemeen stemrecht propageerde. Multatuli's invloed is in zijn stijl herkenbaar.
Evenwel heeft hij zijn eigen gedachten over geloof, moraal en maatschappij. Den
godsdienst te bestrijden, acht hij, evenals van Vloten en Multatuli, zijn roeping. In
navolging van eerstgenoemden spreekt hij over den ‘God der ploerten’. Vooral heeft
hij het voorzien op de vrijzinnige godsdienstigheid. Theoretisch tot pessimisme
geneigd, is hij volkomen democraat en gelooft in den vooruitgang. Hij is een
agnosticus, maar gelooft in de realiteit van idealen. C. Busken Huet oordeelt in zijn
Brieven aan E.J. Potgieter (Haarlem 1925) dl. 3, 91 aldus over hem: ‘Van zijn
scherpzinnigheid en belezenheid zal ik geen kwaad spreken; maar wie durft
ontkennen, dat hij een ongelikte beer is? Als hij op deze wijze voortgaat, haalt zijn
tijdschrift den tweeden jaargang niet, of wel het wordt een nieuwe Dageraad,
onverkwikkelijker gedachtenis.’ In 1889 voerde hij polemiek tegen Mr. Veegens en
Mr. Kerdijk inzake ‘het roekeloos en gewelddadig converteeren van de onschadelijke
consignatie in een gevaarlijke en zeer onrechtvaardige dwangpapierwet.’
Zie: J.J. v a n L a a r , Register op de Ideën van Multatuli (Rotterdam 1886), 56;
O. N o o r d e n b o s , Het atheïsme in Nederland in de negentiende eeuw (Rotterdam
1931), 64-67; Nieuwe Groninger Courant, 23 Oct., 13 Nov. en 15 Dec. 1889.
Wumkes

[Feytsma, Jelger van]
FEYTSMA (Jelger v a n ), geboortejaar onbekend, overl. 13 Juli 1620, zoon van
H e s s e l v a n F e y t s m a , rechtsgeleerde en wijsgeer, die bij zijn tijdgenooten in
hoog aanzien stond, overl. 11 April 1557, en van L u t s v a n M e l l e m a . Hij liet
zich 1 Juli 1578 inschrijven in de naamrol der studenten van de leidsche hoogeschool.
Reeds kort na de voltooiing zijner studiën trad hij het publieke leven in. Zoo behoorde
hij in 1581 tot de commissie die belast was met den Stadhouder te spreken en te
handelen tot herstelling van 's lands privilegiën. In 1583 was hij lid der Gedeputeerde
staten. Hij ontving in 1584 een commissie om met Hessel van Aysma in aller ijl naar
den koning van Frankrijk te gaan om dezen, na den moord op Prins Willem, het
bestuur over deze landen op te dragen; en op 28 April 1585 viel hem de eer te beurt
om met Hessel van Aysma en Laas van Jongema en de Gedeputeerden der overige
geünieerde provincien als gezant naar Engeland gezonden te worden, ten einde
aan koningin Elisabeth de souvereiniteit over de Vereenigde Nederlanden aan te
bieden. In dezelfde jaren 1584 en 1585 was hij als lid der Gedeputeerde staten bij
de inwijding der franeker hoogeschool tegenwoordig. In 1588 werd hij tot
buitengewoon raad in den Hove benoemd en tevens tot rentmeester der domeinen.
Ook ontmoet men hem meermalen na 1588 als volmacht ten Landsdage of als
Gedeputeerde. In 1609 ontving hij de benoeming tot grietman van het Bildt en deelde
wellicht ook in de onderhandelingen die den wapenstilstand ten gevolge hadden,
en dat alles niettegenstaande
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artikel 19 der resolutie van 28 Febr. 1601 bepaalde, dat niemand voortaan twee
bedieningen tegelijk zou mogen uitoefenen. In 1620 woonde hij als lid der Staten
van het Bildt de lijkstaatsie van Graaf Willem Lodewijk bij, terwijl hij tevens
rentmeester van de domeinen, grietman van het Bildt en mede-Provinciale Raad
was. Uit alles blijkt, dat hij in zijn dagen een machtig regent van Friesland was. Prof.
Piërius Winsemius hield op hem een lijkrede. Lieuwe van Aitsema wijdde hem een
lofdicht. Uit zijn huwelijk met A u c k v a n H e r e m a zijn twee zonen geboren.
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel I, 114, II, 74; Charterboek van Friesland
IV, 23 vlg., 413 vlg., 510, 517 vlg., 522, 530, 627, 646, 648, 734, 828, 830, 838,
864, 976, 1069; V r i e m o e t , Athenae Frisiacae XXXVII en 297; W i n s e m i u s ,
Chronijck van Friesland 694, 741, 743 vlg., 758, 764, 889, 905; Naamlijst der
Rentmeesters der Domeinen, 1; H. B a e r d t v a n S m i n i a , Nieuwe Naamlijst der
Grietmannen, 315; J. S c h e l t e m a , Staatkundig Nederland I, 349; Naamrol der
Raden 's Hofs van Friesland, 29; Frisia Nobilis, 101; J. S i c k e n g a , Het Hof van
Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869), 161-163.
Wumkes

[Fisscher, Adolf]
FIS(S)CHER (Adolf), of V i s s c h e r of P i s c a t o r , geb. te Raden in 1548, overl.
te Amsterdam 22 April 1613. Zijn zoon en naamgenoot (zie art.) noemt zich steeds:
V i s s c h e r . Hij was reeds luthersch predikant, toen hij in 1579 te Antwerpen kwam.
Sedert 1585 was hij in Duitschland, totdat hij in 1593 voor een jaar als leenpredikant
te Amsterdam werkzaam was, waar hij (na een kort verblijf als hulppredikant te
Bodegraven) op 18 Febr. 1595 zijn intrede als predikant deed. Zijn vrouw was
A n n e k e H e e c k e l a a r s uit Antwerpen, met wie hjj 30 Aug. 1594 trouwde. Hij
was aanwezig op de luthersche synode te Amsterdam op 30 Aug. 1605.
Zijn portret is gegraveerd door W.J. Delff.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 83, 341; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh.
1921), 40, 67, 72, 82-85, 89, 93, 102; J.W. P o n t , Nieuwe Bijdragen tot .... de Gesch.
v.h. Lutheranisme in de Ned. I (Schiedam 1907), 138-140, 150, 154; 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), 25, 28, 37,
41 vv., 52, 66, Bijl., 19-22, 60, 65, 77-79, 122; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd.
Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 801, no. 948; J.W. P o n t , Gesch. van het
Lutheranisme in de Ned. tot 1618 (Haarl. 1911), 328, 403, 419, 422, 454-459, 540.
Knipscheer

[Flietstra, Klaas Ynzes]
FLIETSTRA (Klaas Ynzes), geb. 21 Juni 1786, overl. te Blessum omstreeks 1878,
friesch volksdichter van oud calvinistischen stempel, beantwoordde in 1854 een
prijsvraag van het Selskip for Fryske tael- en skriftenkennisse voor de beste friesche
novelle. Zijn antwoord behelsde zijn eigen levensgeschiedenis te Bozum en
omstreken. Hij woonde later te Engelum, waar hij een nieuw soort korenmolen
uitvond, die minder geraas maakte. De eerste demonstratie had plaats bij J.
Sevenster te Menaldum. Zijn autobiografie getiteld De Neischoalle schreef hij te
Grettingaburen bij Harlingen en is in handschrift aanwezig op de Prov. Bibliotheek
te Leeuwarden. In zijn laatste levensjaren gaf hij twee kleine volksschriften uit: 1.
Vruchten mijns Ouderdoms (1861); 2. Het laeste Varwol oon syn baeste hunigbykes
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(1866). Verder berusten bij den heer W. Overal Tz., hoofd der school te Bajum, nog
verschillende gedichten en brieven.
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Zie mijn opstel: Hwa is de Fryske skriuwer Klaes Ynses Flietstra in It Heitelân (1925),
86-89; mijn Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert 1926), 607, en mijn Stads- en
Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1930), op register.
Wumkes

[Floers, Joseph]
FLOERS (Joseph), overl. te Venlo 21 Maart 1674. Hij werd 26 Nov. 1637 als burger
van Venlo aangenomen, was raadsverwant te Venlo sedert 28 Juni 1640, eveneens
1641 en 1642, schepen 1644-47, 1654-74, aangesteld en beëedigd 4 Juni 1654;
hij huwde met C a t h a r i n a T a x i s . Zijn broeder J o a n n e s F l o e r s (overl. in
1676) werd 23 Nov. 1662 tot burger van Venlo aangenomen en was 30 Nov. 1661
te Broekhuizenvorst gehuwd met Clara Margaretha Préon. Zijn zuster M a r i a huwde
te Venlo 24 Febr. 1642 Joannes Bernardt.
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie Floers (m.s.); Maasgouw (1901), 17-18, (1906),
20, (1920), 58; Stadsrekeningen van Venlo 1644-47; Stadsarchief no. 1449;
Mededeeling van M.J. Janssen, pastoor van Meerlo d.d. 10 Jan. 1921.
Verzijl

[Florison, Petrus Conradi]
FLORISON (Petrus Conradi), geb. te Lekkum in het laatst van Dec. 1802 of in het
begin van Jan. 1803, overl. 27 Dec. 1846, zoon van Ds. J o h . W i b r . F., deed, als
candidaat bevestigd, zijn intreerede op 8 Oct. 1826 te Oosterwierum, en nam,
verroepen naar Oosterbierum, afscheid 28 Juli 1829. In laatstgenoemde gemeente
was hij werkzaam tot zijn dood Van hem verscheen: Leerrede over Psalm 114:4,
uitgesproken na het afsterven van zijn vrouw (Franeker 1846).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuwarden 1888),
215, 349; S.D. v a n V e e n , Aanvullingen en Verbeteringen (Leeuwarden 1892),
25; mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuwarden 1930), 215.
Wumkes

[Floriszoon, Pieter]
FLORISZOON (Pieter), werd geb. te Hoorn tusschen 1605 en 1610, gesneuveld 8
Nov. 1658. Van zijn ouders is niets bekend. Velius vermeldt een ingezetene van
Hoorn P i e t e r F l o r i s z , dien Alva in 1568 had willen laten oplichten. Misschien
was deze gelijknamige persoon een zijner voorvaderen.
Hij wordt het eerst vermeld als hij in Mei 1652 als schout-bij-nacht met een eskader
van 19 schepen van de Admiraliteit van West-Friesland en het Noorderkwartier van
Tessel uit in zee steekt. Hij heeft waarschijnlijk deelgenomen aan het eerste gevecht
met de engelsche vloot op 29 Mei 1652. In Juli voert hij het bevel over een eskader
van de vloot onder Tromp, die er niet in slaagde tijdig genoeg de haringkruisers
tegen de Engelschen te beschermen en door een zwaren storm verhinderd werd
om Blake aan te vallen.
In Nov. steekt hij als bevelhebber onder Tromp weer in zee en op 10 Dec. kwijt
hij zich dapper in den geduchten zeeslag bij Dover tegen Blake, die zich in de
Theems moet terugtrekken. In 1653 neemt hij als bevelhebber der voorhoede deel
aan den Driedaagschen Zeeslag bij Portland (28 Febr.-2 Maart). Hij is overal waar
het gevaar het grootst is en verdedigt zich geruimen tijd tegen 6 engelsche schepen,
totdat Tromp hem komt ontzetten. Als belooning voor zijn heldenmoed wordt hij in
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de vergadering van de Algemeene staten ontboden, om zijn beleid en dapperheid
geprezen en met een gouden keten met eerepenning begiftigd.
Als bevelhebber van een smaldeel onder Tromp neemt hij op 12 en 13 Juni deel
aan den zeeslag voor Nieuwpoort en Duinkerken. Op 10 Aug. neemt hij als
bevelhebber der achter-
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hoede onder Tromp deel aan den zwaren zeeslag bij Terheide, waarin Tromp
sneuvelde en onderscheidde hij zich door groote dapperheid en beleid.
Op 8 Nov. wordt hij bevorderd tot vice-admiraal. Na den vrede met Engeland
wordt hij herhaaldelijk uitgezonden ter bescherming van de handelsvloot.
In Mei 1656 wordt hij met een eskader naar de Oostzee gezonden om onder bevel
van admiraal van Wassenaar den handel te beschermen en te beletten dat Danzig
door de Zweden geblokkeerd zal worden. Als bevelhebber van een smaldeel onder
van Wassenaar wordt hij in Oct. 1658 weer naar de Oostzee gezonden om
Kopenhagen, dat door de Zweden belegerd werd, te ontzetten.
De Zweden hadden intusschen het slot Kronborg en het kasteel van Helsingborg,
die den nauwen ingang van de Sont bestreken, op de Denen veroverd en ten zuiden
daarvan wachtte de nagenoeg even sterke zweedsche vloot hen op.
Op 8 Nov. voer de nederlandsche vloot tusschen de beide sterkten door op de
zweedsche vloot aan. De Zweden vielen met overmacht de schepen van den
admiraal en de beide vice-admiralen aan. Het admiraalschip liep groot gevaar te
verbranden of te zinken, maar werd gered door den krachtigen steun van eenige
kapiteins. De Brederode, het oude admiraalschip van Tromp, thans gevoerd door
den vice-admiraal Witte de With, geraakte aan den grond en werd tot zinken
gebracht, de With sneuvelde. De Josua, het vlaggeschip van den vice-admiraal
Floriszoon, liep tot tweemaal toe groot gevaar door de Zweden vermeesterd te
worden. Floriszoon sneuvelde in den hevigen strijd. Intusschen leden de Zweden
zulke verliezen, dat de vloot de wijk moest nemen onder de beschutting van het slot
Kronborg en vervolgens in de haven van Landskroon, waarin zij werd opgesloten.
Op 9 Nov. kwam de nederlandsche vloot voor Kopenhagen en bracht hulptroepen
en levensmiddelen in de stad.
De koning van Denemarken uitte zijn dankbaarheid jegens den gesneuvelden
vice-admiraal Floriszoon door zijn lijk te Kopenhagen te laten balsemen en in een
prachtige kist met rijkelijk met zilver versierd deksel en een vereerend opschrift naar
de vloot terug te zenden.
Op 7 Nov. 1659 werd het lijk op 's lands kosten met groote staatsie in de Groote
kerk te Hoorn ter aarde besteld.
De weduwe I m m e t j e G r o o t ontving van de Staten van Holland ƒ 3000 om
boven het graf een marmeren tombe op te richten. Het prachtige praalgraf werd
door S. van Campfort ontworpen en vervaardigd. De wapenrusting, helm en degen
van den zeeheld werden boven het grafmonument opgehangen.
De afstammelingen van Pieter Floriszoon veranderden den geslachtsnaam in
F l o o r en later in B l o e m .
Bij den brand der Groote Kerk in 1838 werd de graftombe wel beschadigd maar
zij kon nog hersteld worden. Bij den brand in 1878 werd het praalgraf vernield en
vervolgens met de Groote kerk afgebroken.
Zijn geschilderd portret door Abr. Lietz was bij mevr. Kneppelhout van Sterkenbrug
op Sterkenburg bij Driebergen; een ander bij den heer J.C. Bloem te 's Gravenhage.
Prenten door P. Holsteyn in S. C e n t e n , Vervolg der Historie van Enkhuizen, door
H o u b r a k e n in Wagenaar, en door een onbekend graveur. Afbeelding van het
praalgraf in C.A. A b b i n g , Vervolg op Velius I.
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Zie: V e l i u s , Chronyk van Hoorn, Journaal van den, Schout-bij-nacht P i e t e r
F l o r i s z o o n ; G. B r a n d t , Leven van M.A. de Ruyter; S. C e n t e n , Vervolg der
Historie van Enkhuizen; C.A. A b b i n g , Beknopte Geschiedenis van Hoorn, Vervolg
op Velius; G. v a n O r d e n , Voorlezing over P. Florisz.; J.C. d e J o n g e ,
Geschiedenis van het Ned. Zeewezen.
Wijdenes Spaans

[Folmer, Hendrik Tiddens]
FOLMER (Hendrik Tiddens), geb. te Groningen 15 Juli 1810, overl. te 's Gravenhage
15 Dec. 1869, geneeskundige. Hij ontving zijn eerste onderricht te Groningen, daarna
gedurende vijf jaar op de Hernhutterschool te Neuwied aan den Rijn. Na vervolgens
een jaar lang onder leiding van den rector van Franeker te hebben gestaan en het
instituut van Dr. H.J. Nassau te Assen te hebben bezocht, werd hij student te
Groningen, waar hij eenige jaren studeerde. Meer dan drie jaar bezocht hij dan de
geneeskundige school aan de Academie te Berlijn en werkte vervolgens een vol
jaar in de hospitalen te Weenen, Parijs en Londen. Teruggekeerd naar Groningen,
promoveerde hij aldaar tot doctor in de geneeskunde op proefschrift De corneae
sectione (1835), terwijl hij kort daarna bevorderd werd tot doctor in de heel- en
verloskunde. Na zijn promotie vestigde hij zich als geneesheer te Groningen, spoedig
daarna te Assen, waar hij zich weldra in een zeer uitgebreide praktijk mocht
verheugen. Hij werd er stads-geneesheer en geneesheer bij het garnizoen,
lid-president der provinciale geneeskundige commissie enz. Zeer verdienstelijk
maakte hij zich o.a. bij de typhus-epidemie te Assen. Wegens gezondheidsredenen
en familieomstandigheden vestigde hij zich te Rotterdam (1847), daarna te 's
Gravenhage, waar hij overleed.
Door zijn vrienden Mr. P.W. A l s t o r p h i u s G r e v e l i n k en Mr. W. G o e d k o o p
werd een nagelaten geschrift van Folmer uitgegeven, als resultaat van diens
ondervinding en belangstelling in destudie der koortsen, onder den titel Een woord
over de kortstondige ziekten en spoedige sterfgevallen dezer dagen, in vollen en
krachtigen leeftijd. In verband met een daaruit voortvloeyende gedachte over het
wezen en het ontstaan van verscheidene veelal nog onbekende en raadselaehtige
ziekten, waaronder ook de cholera ('s Gravenhage 1870). In het voorwoord van de
uitgevers wordt een beschrijving van het leven van Folmer gegeven.
Zie: Bibliotheca medica, neerlandiea (1930), 219, 326.
Wijnman

[Fontaine, Claude]
FONTAINE (Claude), boekdrukker-uitgever, Parijzenaar van geboorte, overl. te
Leeuwarden in 1654. Waarschijnlijk vestigde hij zich op aansporing van graaf Ernst
Casimir in Frieslands hoofdstad, waar hij tot boekdrukker der Staten werd benoemd
(1629). Vele geleerden en letter-kundigen zochten hem op om hun werken te
drukken, die ook eerlang zijn pers verlieten, o.a. van Winsemius, Eylshemius,
Tegneus, Heerman, Sixti, van Voort en van Beyma. Hij was de eerste die te
Leeuwarden in de behoefte voorzag om een almanak te drukken. Als geletterd man
en dichter stond hij met vele beoefenaars van wetenschap en poëzie in betrekking
en tusschen hem en den frieschen dichter Gijsbert Japiks moet een diepe
genegenheid hebben bestaan. Het is zeer waarschijnlijk dat Gijsbert van hem de
fransche geschriften heeft ontvangen, die hij in het friesch heeft vertaald. Van zijn
eigen dichtproeven gaf hij uit: Duynkerkens sterftijd, uit het fransch (Leeuwarden
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1645); Politycke Kuiper onzes tijds, ofte sinrijck tractaet van het ambacht der
huidendaegsche kuiperij (Leeuw. 1647). Verzen
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van hem vindt men in R i p p e r t u s S i x t u s , Troostrijcke Fonteyne der Zalicheyt
(Leeuw, 1644); d e z ., Goddel. Wechwijzer der Uytvercoorener waren Gheloovighen
(Leeuw. 1649) en in S i b y l l e v a n G r i e t h u y s e n , Hemelsche Troostborne
(Leeuwarden 1652). Een ander blijk van zijn kunstzin is de titelprent in de
laatstgenoemde Hemelsche Troostborne.
Zie: W. E e k h o f f , De stedelijke bibliotheek van Leeuwarden (Leeuw. 1870),
152, 197, 223, 421; J.H. H a l b e r t s m a , Hulde aan Gijsbert Japiks (Bolsward 1824)
II, 365-371; mijn Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert 1926), zie register; J.
H a a n t j e s , Gijsbert Japicx, Fries dichter in de 17de eeuw (Amsterdam 1929); C.
K r a m e r , Fortaelkinst fen Gijsbert Japicx ut it Fransk in Neophilologus (1932); R.
V i s s c h e r , Catalogus der Sted. bibl. van Leeuwarden ('s Grav. 1932), register i.v.
Cl. Fonteyne.
Wumkes

[Fortman, Joan]
FORTMAN (Joan), het jongste der 9 kinderen van J a c o b F. en J o h a n n a v a n
L o e n d e r s l o o t , werd te Leiden geb. en is 18 Mei 1731 in de Pieterskerk ald.
gedoopt. Hij overleed, bijna 77 jaar oud, den 20. April 1808 te Hoorn en werd er in
de Groote kerk begraven. Op zijn 13e jaar werd hij aan de leidsche hoogeschool
als student in de letteren ingeschreven. Na voltooiing zijner studie werd hij April
1754 benoemd tot praeceptor aan de latijnsche school te Hoorn en in 1776 tot
conréctor ter vervanging van M.J. de Crane, die er tot rector was bevorderd. In
Hoorn behoorde hij tot de zes leden van het daar in 1759 opgerichte letterlievend
genootschap Magna molimur parvi, dat zich, evenals het utrechtsche
studenten-gezelschap Dulces ante omnia Musae aansloot bij het oudere Minima
crescunt te Leiden. Zoo kwam F. in kennis met Frans van Lelyveld en werkte mee
aan diens Nieuwe Bijdragen tot opbouw der Vaderlandsche Letterkunde, waarvan
het 1e deel (1763) een uitvoerig artikel van zijn hand bevat: Verhandeling over een
ontelbare nakroost van Duitsche woorden, gesproten uit het Stamwoord Fee door
J.F., 353-390. In April 1766 werd hem door van Lelyveld c.s. een uitnoodiging
gezonden, om mee te helpen vormen de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, welk ‘gulhartig en van mij te gunstig oordeelend aanbod (hij)
met een hartelijk vermaak aanvaardde’ bij schrijven van 5 van Bloeimaand 1766 (in
H.S. aanwezig). Door zijn ‘aflaires’ verhinderd, om op de eerste vergadering (18
Juli 1766) te komen, zond F. twee vragen in over taalopbouw en prees voorts niets
‘nuttiger, dan dat de Maatschappije een bij háár vast bepaalde spellinge aanname,
om dusdanig een bayerd in een welgeschikte orde te brengen’ (2e H.S.). Op hoogen
leeftijd bedankte hij in 1804 voor het lidmaatschap. In 1772 was van zijn hand
verschenen Dichtlievende Mengelingen, verzeld van Taal- en Duchtkundige
Aanmerkingen (Hoorn). Om deze laatste was het hem te doen en heeft het
beteekenis: hij toont er zijn belezenheid in Vondel, Hooft en andere 17e-eeuwsche
dichters en schrijvers alsmede zijn zin voor taalvorsching. Te zeer werd hij miskend
door den nijmeegschen rector C.J.B. S c h o n k in De vermakelijke Slaatuintjes met latijnsche noten op amsterdamsche straatliedjes -, indien deze daarmee een
spottende critiek op F.'s bundel bedoelde, zooals het bij Siegenbeek heet.
F. was den 12. Juli 1771 met P e t r o n e l l a E s w i j l e r te Hoorn getrouwd.
De faamilie de Gaay Fortman bezit een geschilderd wapen, waaronder ‘Joannes
Fortman’. Het bestaat uit een boom, omvat door twee
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handen aan bloedroode armen (Fortis manus).
Zie: Werken van de Mij der Ned. Letterk. te Leiden I, Voorbericht (1772); W i t s e n
G e y s b e e k , Biogr. anthol. en Crit. Wdb. der Ned. Dichters II, 328 (1822);
S i e g e n b e e k , Gesch. der Ned. Letterk., 328 (1826); v a n K a m p e n , Bekn.
Gesch. der Ned. Lett. en Wetensch. II, 282, 283; C.A. A b b i n g , Gesch. der Stad
Hoorn II, 179-182 (Hoorn 1842); Catal. Bibl. v.d. Mij der Ned. Letterk. te Leiden II,
60 (3 brieven).
R. Zuidema

[Foijken]
FOIJKEN wilde 11 Jan. 1410-11 de stad Dordrecht overvallen en destrueeren. Het
opzet kwam aan het licht, en vier personen werden voor eeuwig op hun lijf uit de
stad gebannen. Van tien andere personen, die ingedaagd waren, werden er drie
op den steen gevangen gezet en daarna opter straten voor de Tollenbrugge gerecht
met den zwaarde. Een twintigtal vrouwen, die zich geleend hadden tot het
overbrengen van brieven en wederbrieven, werden eveneens voor eeuwig op haar
lijf gebannen.
Wie deze Foyken was, is niet meer na te gaan; mogelijk was hij een handlanger
der Arkels.
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordr.
van Dalen

[Franck, Joannes]
FRANCK (Joannes), kartuizer, geb. te Kampen, overl. 14 Mei 1614 te Keulen. Hij
werd in 1585 als monnik geprofest in het kartuizerklooster St. Barbara te Keulen
onder het prioraat van Joannes Reckschenkel. Toen 18 Sept. 1589 de vicarius van
het convent was overleden, werd hij diens opvolger. In 1604 is hij naar de chartreuse
te Hildesheim gezonden om daar het ambt van vicarius te bekleeden. De kronieken
van de kartuizers prijzen hem als een alleszins voorbeeldig kloosterling. Hij was te
Keulen een tijdgenoot van den bekenden kartuizer en bibliograaf Theodorus Petreius
van Kampen (dl. VI, kol. 1110), die aldaar twee jaren later het kleed van St. Bruno
had aangenomen.
Zie: J. B u n g a r t z , Annales Cartusiae Coloniensis (hs. Hain); Chronologia
Carthusiae Coloniensis (hs. Lucca).
Scholtens

[Fremery, Johannes Andreas de]
FREMERY (Johannes Andreas de), geb. te Leiden 31 Mei 1801, overl. aldaar 19
Nov. 1865, was de tweede zoon van P.I. d e F r e m e r y en M. V e r m a e s .
Hij ging in zeedienst, werd 1 Juli 1820 adelborst 1e klasse, maar daar hij in de
zoutziederij zijns vaders noodig geacht werd, verkreeg hij als zoodanig op verzoek
17 Juni 1823 eervol ontslag.
Hij werd lid van den raad van Leiden en Jan. 1841 van de kamer van koophandel
dier stad. Hij behoorde tot de geavanceerde liberalen en toen Thorbecke (dl. IV,
kol. 1308) tot minister van Binnenlandsche Zaken benoemd was, werd de Fremery
14 Dec. 1849 in zijn plaats in het kiesdistrict Leiden tot lid der Tweede Kamer
gekozen. Toen Leiden ingevolge de kieswet van 4 Juli 1850 een dubbel district
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geworden was, werden de Thorbeckianen door de buitengemeenten overstemd en
werd de Fremery 10 Sept. 1850 niet herkozen.
Bij een tusschentijdsche verkiezing in het district Steenwijk werd hij, hoewel daar
onbekend, 5 Mrt. 1851 tot Kamerlid gekozen. Hij bleef lid tot de ontbinding der Kamer
ingevolge de Aprilbeweging, toen een conservatief-hervormd-orthodoxe wind over
Nederland woei; toen werd hij 17 Mei 1853 vervangen. Later heeft hij nooit een
candidatuur willen aanvaarden.
Hij werd in 1844 lid van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden.
Hij huwde 3 Juni 1831 A l e t t a J o h a n n a
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C u n a e u s , geb. 3 Juli 1807, overl. 3 Nov. 1848, bij wie hij 2 zonen had.
Hij schreef: Memorie over de regten der stad Leyden op het Haarlemmermeer
(Leyden 1844).
Ramaer

[Frets, Mr. François]
FRETS (Mr. François), geb. te Rotterdam 23 Juni 1779, overl. aldaar 27 Mei 1845,
was de zoon van den remonstrantschen predikant Dr. T h e o d o r u s F r e t s en
J o h a n n a L o r i é . Hij werd als student te Leiden ingeschreven 5 Sept. 1796 en
verwierf het diploma van meester in de rechten 4 Febr. 1801 op een dissertatie,
getiteld De lege Licinia agraria. Hij vestigde zich als advocaat te Rotterdam en
verkreeg spoedig een groote praktijk. Zijn vrije uren wijdde hij aan de letterkunde
en de dichtkunst.
Hij werd rechter in de rechtbank van eersten aanleg te Rotterdam en 16 Sept.
1838 president der arrondissements-rechtbank aldaar.
Op 4 Dec. 1829 kozen de Provinciale staten van Holland hem tot lid der Tweede
Kamer. Hij was hier in zeer conservatieven geest werkzaam, maar had als bekwaam
rechtsgeleerde groot gezag in de Kamer. Hij hield 9 Mrt. 1830 een rede tegen de
ministerieele verantwoordelijkheid. Hij haalde de geschiedenis van Lodewijk XVI
aan ten bewijze, dat de invoering daarvan dezen niet van het schavot gered heeft.
Hij werd 21 Febr. 1831 benoemd tot lid eener reeds bestaande commissie tot
herziening der nederlandsche wetboeken.
Wegens zijn conservatisme werd hij 4 Juli 1839 in de Staten slechts bij 3e
stemming en nog met 39 van 75 geldige stemmen herkozen. In 1840 ging hij,
ingevolge de herziening der grondwet naar Zuid-Holland over en tegen Oct. 1842
verzocht hij bij zijn periodieke aftreding niet meer in aanmerking te komen; hij werd
7 Juli van dat jaar vervangen.
Hij schreef: Dirk Willems, dichtstuk, in de Werken van de Hollandsche maatschappij
van fraaije kunsten en wetenschappen IV (1811), 311; De kracht van een
cognossement, en het regt van den houder verdedigd (Rotterdam 1818); Over de
vraag, welke zijn de regten, het aanzien en de waardigheid der regtsgeleerden in
het Romeinsche rijk geweest in Verh. der 3e klasse van het Kon. Ned. Instituut
(1822); Iets over het regt van den lastgever, bijzonderlijk in koopmanszaken (Rott.
1824); Proeve over de ware onafhankelijkheid der regterlijke magt (Rott. 1827); Iets
over de regterlijke macht en over de betrekking van den Koning tot dezelve (Rott.
1827); De uitvoerlijkheid van de wet op de regterlijke organisatie nader betoogd
(Rott. 1829); Aanmerkingen op het voorstel van eenige leden der Staten-Generaal
tot verandering der wet op de zamenstelling der regterlijke magt en het beleid der
justitie (Rott. 1829); Vergelijkende berekening van het personeel en de bezoldiging
voor de regterlijke magt (Rott. 1829); Woorden over de scheiding tusschen Holland
en België, in 1830 en 1832 (Rott. 1832); Bedenkingen betreffende eene uitbreiding
van het openbaar entrepôt te Rotterdam (Rott. 1837); De betrekking van den staat
tot den godsdienst, volgens de grondwet, met eene voorafspraak van Mr. G. Groen
van Prinsterer (dl. II, kol. 508) (Rott. 1837).
Hij huwde 24 Oct. 1803 L y d i a J o h a n n a v a n d e r H o o p , geb. 17 Jan.
1781, overl. 4 Nov. 1825, en 13 Dec. 1826 T h e o d o r a J a c o b a v a n d e r
H o o p , 16 Mei 1801-31 Mrt. 1871. Beide huwelijken waren kinderloos.
Zie: Rotterdamsche historiebladen II, 306, waar zijn verslag over de Omwenteling
te Rotterdam in 1813 is afgedrukt.
Ramaer
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[Frisius, Simon Weynouts]
FRISIUS (Simon Weynouts), etser, werd geb. omstr. 1580, waarschijnlijk te Harlingen
en overl. te 's Gravenhage vóór 1628. Zijn vader was misschien W i j n o l t B e r n t s
uit Leeuwarden. In omstr. 1609 en 1610 maakte F. zijn vroegst gedateerd werk van
de oorlogsfeiten van 1608-9, het portret van de Gheyn (1610) en het werk voor den
Lusthof der Schrijfkonst, te Amsterdam gedrukt. Hij woont dan volgens den titel van
laatstgenoemd werk te Harlingen, maar op den tweeden titel daarvan heeft F. den
naam van zijn vader Wijnolt of Wijnhouts er bij genomen, hij noemt zich nog als
wonende te Harlingen. Volgens K. B a u c h was Frisius een dergenen, die naar
Amsterdam trokken uit Friesland, voordat J. Backer en G. Flinck daar kwamen, in
den tijd ongeveer van Rembrandt. Een bewijs van zijn verblijf te Amsterdam hebben
wij dan in de etsen van F. voorstellende den Overtoom, de S. Antonispoort etc.
Omstreeks 1613 schijnt hij in den Haag te zijn gaan wonen, den 16en Maart 1613
ontvangt hij 10 gulden voor exemplaren van de prent van Prins Maurits, zooals wij
uit de Resolutiën der Staten-Generaal vernemen. Het volgend jaar behoort hij als
‘plaetsnijder’ tot de gildebroeders van het St. Lucasgilde volgens het register van
de nog in 1621 in leven zijnde gildebroeders en den 18en October 1614 betaalt hij
ƒ 4 aan gildegeld. Nog in datzelfde jaar 1614, den 17en April verklaart F. een huis
gekocht te hebben aan de zuidzijde van de Vlamingstraat te 's Gravenhage voor
2500 carolusguldens, waarvan hij er 600 dadelijk betaalde en 1900 op hypotheek,
waarvoor hij jaarlijks 118 gulden en 15 stuivers zou aflossen. Waarschijnlijk is het
ook deze Frisius, die vóór of in 1616 een vers maakte onder het portret van den
schrijfmeester Rolant, in prent gebracht door F. Schillemans. Voor den tijd van 7
jaar werd octrooi aangevraagd door Sim. Frisius, wonende in den Haag, voor het
drukken van zijn prentwerk De Stadt van Sevilla door den drukker Jan Janny van
Arnhem te Amsterdam. Te voren was hem een verzoek om octrooi voor 10 jaar voor
dat werk afgeslagen; op 18 en 19 Aug. 1617 werd zijn verzoek voor den tijd van
zeven jaar toegestaan. Het kan zijn, dat Fr. in 1620 in Praag geweest is, hoewel wij
maar weinig bewijs er voor hebben. Hij zegt namelijk den 9. Nov. van dat jaar stellig
te weten, dat Jac. Hoefnagel in Praag zich weinig goed had gedragen en er gestraft
was. Een paar maanden later, in 1621, schijnt F. een lange reis gemaakt te hebben
(misschien was deze reis naar Praag, misschien ook ging hij toen voor langercn tijd
naar Friesland) want in zijn plaats werd als kapitein van een aantal schutters een
ander benoemd, wegens afwezigheid gedurende langen tijd. B a u c h meent, dat
Frisius in dien tijd in Friesland was om er te werken aan de voorstellingen van
friesche vorsten voor de Kroniek van P. Winsemius, die in het jaar 1622 in Febr.
verscheen. Wellicht hebben F. en de etser P. Feddes samen in Friesland gewerkt,
beiden zijn ook te Harlingen woonachtig geweest. In 1623 blijkt F. een vermogend
man te zijn geworden, hij kocht op 2 Jan. 1623 het huis te 's Gravenhage in de
Warmoesstraat bij de Groenmarkt van Adr. Fredericz. v. Oudendijck, beeldhouwer,
voor 4350 carolusguldens, en bij hem woonde toen een zekere Jan v. Baerlandt,
een zeer vermogend advocaat
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en voor dezen een zekere Gouterius. Frisius schijnt vóór 1628 overleden te zijn,
want in 1628 was het huis bewoond door de weduwe van S. Frisius, die 6000 gulden
vermogen bezat. Zij leefde nog in 1636 en kocht zich een graf in de Kloosterkerk in
den Haag. Misschien zijn ook Joh. Eillarts en J. Vredeman de Vries familie van S.
Fr. geweest.
Hierboven zagen wij reeds F.'s connecties met schoonschrijfkunstenaren; ook
met de familie van de Velde stond F. in betrekking: Jan v.d. Velde, de schrijfmeester,
schrijft aan zijn zoon Jan in 1613 over een zekeren Frisius, maar is niet zeer tevreden
over hem; een opdracht van J.v.d. Velde aan Fr. voor een boek over de schrijfkunst
schijnt Fr. ook niet uitgevoerd te hebben. Betrekkingen met andere kunstenaren
heeft Fr. ook gehad blijkens de reeks portretten van schilders door hem gegraveerd,
en ook daar hij met A. Stock en Hondius een reeks van vier jaargetijden naar D.
Vinckeboons maakte. Ook heeft H. Goltzius een prent gemaakt, voorstellende den
zoon van een zekeren Theod. Frisius (onze Frisius?) zittende op een hond. Met de
Gheyn had F. ook connecties in verband met de reeks schildersportretten, waarvoor
hij ook diens portret maakte. Hij was een zeer vruchtbaar en veelzijdig kunstenaar,
hij etste in de eerste plaats landschappen, daarnaast ook portretten, geschiedkundige
voorstellingen, bijbelsche, mythologische en allegorische onderwerpen. Een twintigtal
jaren na zijn dood zegt de Franschman Abr. Bosse van hem in zijn ‘traicté’ van 1645,
dat Frisius etste met ‘grande liberté’, ‘fort imité la netteté et la termeté du burin’. In
zijn etsen tracht Frisius de uitdrukking van de burijngravure te bereiken door een
groot verschil tusschen de fijne en dikke lijnen te geven of ook wel door een grovere
manier van etsen. Wat betreft het etsen van het landschap, is hij een van de
voorloopers geweest van de reeks belangrijke etsers op dit gebied in de 17de eeuw.
Technisch vooral belangrijk zijnde, is hij, wat het aesthetische aangaat, slechts een
enkele maal boven het gewone uitgekomen. Stylistisch staat hij in tusschen K. van
Mander en de zijnen, en Frans Hals en zijn groep. Als etser staat hij hooger dan P.
Feddes, doch hij behoort tot een andere generatie en zijn werk tot een vroegere
stijlperiode dan dat van Feddes. Fr. heeft slechts twee prenten gegraveerd, ongeveer
9 stuks etste hij naar eigen ontwerp, maar hij was voornamelijk reproducent. Hij
werkte o.a. naar M. Bril (landschappen), D. Vinckeboons, M. Geeraerts, I. Goeiemare,
H. Goltzius (ged. 1608), H. Hondius (ged. 1610, 1618), L. van Leyden, P. Lastman,
A. Tempesta, K.v. Mander. De uitgevers van zijn prenten waren o.a. H. Hondius,
R. de Baudons, J.v.d. Velde, Herm. All. Koster, Willem Jansz. te Amsterdam, Colom,
J. Visscher, v.d. Hoeye.
Zie: A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (1906) I, 558; K. B a u c h in
Oud-Holland (1926), 107-111; K. B u r c h a r d t , Die Holl. Radierung vor Rembrandt
(Halle a.d. Saale 1912), 32-35, 128-137 etc.; K. Z o ë g e v o n M a n t e u f f e l , Die
Niederl. Radierung (Münch. 1925), 34; E.W. M o e s , aant. Rijksprentenkabinet te
Amsterdam, afd. prenten; F. M u l l e r , De Nederl. Geschiedenis in platen (Amsterdam
1863); J.G. v a n G e l d e r in Oud-Holland (1931), 52-53.
J.M. Blok
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G.
[Galama, Hero]
GALAMA (Hero), boekdrukker en boekverkooper te Harlingen. Toen in 1657 de
tweede uitgave van Klioos Kraam verscheen, was hij nog niet oud, aangezien J.
Lescaille hem daarin nog een jongeling noemt. Hij was een friesch edelman,
afkomstig uit een zeer oud geslacht, maar hij hanteerde het ridderzwaard zijner
voorouders zoo lief niet als de pers. Als drukker maakte hij zich verdienstelijk door
o

den volledigen en keurigen druk in 4 van J a n d e B r u n e d e J o n g e 's Wetsteen
der vernuften in 1672, nadat hij reeds drie vroegere maar minder volledige uitgaven
o

o

o

(1661 in 8 , 1665 in 4 , 1668 in 4 ) bezorgd had. Gijsbert Japiks te Bolsward noemde
hem zijn vriend. En hij zelf is wellicht de eenige, die Gijsbert in het openbaar lof
heeft toegezwaaid, nl. in een vers, dat men vindt in Uytgelesene Engelsche
Boetpredikatien (Bolsward 1661) III. Hij ligt begraven voor den toren te Harlingen,
alwaar men dit grafschrift leest: ‘De drukker Galama tot rust koos deze sté. Hij minde
vrijheid, kunst, gerechtigheid en vré’.
Zie: J.H. H a l b e r t s m a , Hulde aan Gijsbert Japiks (Bolsward 1824) II, 383-385.
Wumkes

[Galama, Seerp van]
GALAMA (Seerp v a n ), geb. 25 Oct. 1528 (waarschijnl. op Galama-state te
Koudum), overl. op Hoxwier-state 22 Jan. 1581, begr. te Mantgum, zoon van G a l e
en F u c k v a n H o x w i e r , was hoveling te Mantgum, later ook te Koudum, werd
in 1568 door Alva gebannen en in 1574 van de algemeene vergiffenis uitgesloten,
was grietman van Baarderadeel en hopman over een vendel voetknechten in 1577,
lid van Gedeputeerde staten van Friesland bij gelegenheid van de instelling van dat
lichaam in 1578; hij was in 1564 gehuwd met H i s v a n B o t h n i a (overl. 8 Juni
1593, begr. te Mantgum), dochter van Syds en van Bouck Heringha van Kamstra.
Zijn portret staat op zijn grafsteen in de kerk te Mantgum.
Zie: M.A. v a n R h e d e v a n d e r K l o o t e n R.N.G.M. B r, Genealogische
kwartierstaten van Nederlandsche geslachten ('s Gravenhage 1887-1892).
Verzijl

[Gaveren, Conrard van (1)]
GAVEREN (Conrard v a n ) (1), overl. te Elsloo 3 Mei 1570, zoon van A d r i a a n en
van diens vrouw uit het geslacht d e V u l s . Hij was brabantsch hoogschout te
Maastricht 1516-1527, heer van Diepenbeek (1524-1535 als zoodanig vermeld) en
Elsloo, met welke laatste heerlijkheid hij in 1537 na den dood zijns vaders werd
beleend. Ook was hij heer van Geul, waarmede hij in 1554 de beleening ontving en
welke heerlijkheid hij 20 Juni 1560, met hooge, lage en middele justitie, kocht van
koning Philips II van Spanje voor de som van 6200 carolusgulden. Eveneens bezat
hij, als buitenburger van Maastricht, een huis in de Kapoenstraat aldaar, genaamd
de Poort van Gaveren. In dat huis, hetwelk vlak tegenover de Linkulenstraat was
gelegen, maakte hij op 8 Juli 1561 met zijn echtgenoote zijn testament. Ook bezat
hij te Maastricht een huis, gelegen in de Witmakerstraat, naast dat van Johan van
Riempt, schepen van Maastricht. Hij wordt met zijn neef Wolter, heer van
Hoensbroeck, genoemd in een handschrift, waarin sprake is van een oploop, die
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en stadhouder van het leenhof aldaar aan. In 1568, betrok hij, als hoogbejaard man,
toen in Aug. het leger van Alva Elsloo naderde, zijn huis de Poort van Gaveren te
Maastricht. Onder zijn bestuur kreeg Elsloo op 12 Sept. 1568 een sauvegarde van
den hertog van Alva. Op 2 Oct. van dat jaar was Conrard wederom te Elsloo en
stelde aldaar nieuwe schepenen aan. Zijn grafsteen, welke vroeger in de kerk van
Elsloo lag en later naar het kerkhof werd overgebracht, is versierd met zijn beeltenis
en blazoenen en heeft tot opschrift: Hier ligt begraven den edelen ende strengen
Heere Conraet van Gavre, ridder, Heer tot Elsloe, Vrijhere van Diepenbeke, Geul,
St. Aechtenrode en Hesfelde, die starf in het jaer 1570 den 3 dach Meij. Zijn
echtgenoote, C a t h a r i n a v a n R e c h t e r g h e m , dochter van Nicolaas v.R. en
Isabella of Johanna Kelmais, was in 1558 van vaderszijde erfgename van Lambert
Munten, kanunnik van het kapittel van O.L. Vrouw te Aken, wiens moeder een van
Rechterghem schijnt geweest te zijn. Zij schonk haar gemaal de volgende kinderen:
Jan, Conrard (2) en Nicolaas (die allen volgen); R e n i e r , kanunnik te Antwerpen;
A d r i a n a , religieuse in de abdij van Herckenrode, vermeld in 1552, en
C a t h a r i n a , abdis van Herckenrode (overl. in 1585).
Zie: J o s . M.H. E v e r s e n s , Lijst der Hoogschouten en hunne plaatsvervangers
de Vice-Hoogschouten der beide Gerechten van Maastricht in Maasgouw (1890),
103; J o s . H a b e t s , De leenen van Valkenburg in Publ. de la soc. hist. et arch.
dans le duché de Limbourg XXI (1884), 253-255, 318-320; J. S c h a e p k e n s v a n
R i e m p s t , Eenige bijzonderheden omtrent straten, pleinen en bewoners van het
oude Tricht in Publ. etc. XLIII (1907), 101, 102, 200, 346-347; E g . S l a n g h e n ,
Het markgraafschap Hoensbroeck (Maastricht 1859), 150-152; A u g . C. K e n g e n ,
Uit Geul's verleden (Sittard 1926), 33; J.L. M e u l l e n e r s , Instructiën, aanstelling
en beëediging van Pieter Erlingen tot schout van de stad Peer en tot stadhouder
der leenen aldaar 1561 in Publ. etc. XXVII (1890), 361-367; d e z ., De Antwerpsche
bankier Erasmus Schetz en zijne geassociëerden Jan Vleminck en Arnold Proenen
in hunne betrekking tot Maastricht en Aken in Publ. etc. XXVII (1890), 307, 314-315;
d e z ., Legertochten tusschen Maastricht en Mook, sedert 1568 tot 1575 en
gelijktijdige belastingen en inkwartieringen te Elsloo in Publ. etc. XXV (1888), 182,
184, 215, 220, 330, 334, 335, 341; M.J. W o l t e r s , Recherches sur l' ancien comté
de Gronsveld et sur les anciennes seigneuries d' Elsloo et de Randenraedt (Gand
1854), 157-158; H. v a n d e n B e r c h , Nouveau Recueil d' épitaphes II, 132;
Verzamelde opstellen door den geschied- en oudheidkundigen studiekring te Hasselt
VII (1931), 53.
Verzijl

[Gaveren, Conrard van (2)]
GAVEREN (Conrard v a n ) (2), overl. te Luik 29 Dec. 1602. Hij was volgens
Meulleners de tweede zoon van den voorgaande. Den 3den Maart 1541 promoveerde
hij te Orleans tot licentiaat in het kerkelijk recht en op 20 Aug. 1543 werd hij
aangenomen als kanunnik-tréfonçier van het kapittel der kathedrale kerk van St.
Lambert te Luik, na opzwering der kwartieren: Gavre, Vuls, Rechterghem en Kelmeis.
Ook was hij proost van St. Martin te Luik, eveneens van Tongeren (15 Maart 1584)
en groot-proost van St. Lambert te Luik

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

267
sedert 14 Juli 1593. Toen 1 Sept. 1558 kanunnik Lambertus Munten (vgl. vorig
artikel) in zijn testament zijn huis ‘op dat Clooster’ te Aken aan hem vermaakte, zegt
hij o.a. daarin: ‘in den mijn neve van Gaver hier canoninck blijfft ende resideren
wilde ende des begheert soe laet ik hem dat (huys) voor vyfhondert goltgulden.’
Hieruit blijkt dat Conrard ook eenigen tijd kanunnik te Aken is geweest. In het
testament zijner ouders, die hem o.a. het vruchtgebruik van alzulke renten en
goederen, door kanunnik Munten aan Conrards moeder nagelaten, vermaakten,
wordt hij ook aartsdiaken van Arnhem ‘in der kercke van Utrecht’ genoemd. Hij
noemde zich heer van Heetveld, Elsloo, Diepenbeek, St. Achtenrode, Hamal en
Peer. Hij kocht in 1583 van de abdij van Floreffe haar aandeel in de tienden van
Elsloo. Met Elsloo en Geul was hij 14 Mei 1590 na den dood van zijn broeder
Nicolaas beleend geworden; Geul verkocht hij aan zijn neef Wolter van Hoensbroeck
(vgl. artikel), die 14 Mei 1594 de beleening daarmee ontving. Conrard schonk
gedurende zijn leven een glasraam, waarop zijn vier wapenkwartieren waren
afgebeeld, aan het klooster der waalsche Jezuïeten te Luik. Deze kwartieren vindt
men eveneens op zijn graftombe in de crypte der kathedrale kerk van St. Martin te
Luik. Hij had tot zijn universeelen erfgenaam aangesteld zijn neef Charles van Gavre
(of Gaveren), ridder, heer van Frésin, Elsloo enz. (daarmee beleend 27 Aug. 1603)
die in 1611 op 86-jarigen leeftijd overleed en gehuwd was met Margaretha van der
Marck, dochter van Jan, heer van Lumaing.
Zie: d e T h e u x , Chapitre de Saint Lambert à Liège III, 98; T h y s , Chapitre de
Notre Dame à Tongres II, 48; F.V. G o e t h a l s , Dictionnaire généalogique et
héraldique des familles nobles du royaume de Belgique II (Bruxelles 1849), 398-400;
M.J. W o l t e r s , Recherches sur l' ancien comté de Gronsveld et sur les anciennes
seigneuries d' Elsloo et de Randenraedt (Gand 1854), 158; J o s . H a b e t s , De
leenen van Valkenburg in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg
XXI (1884), 254; J.L. M e u l l e n e r s , De Antwerpsche bankier Erasmus Schetz en
zijne geassociëerden Jan Vleminck en Arnold Proenen in hunne betrekking tot
Maastricht en Aken in Publ. etc. XXVII (1890), 315-316; d e z ., Testament van den
kanonik Lambertus Munten te Aken (1558) in Maasgouw (1887), 106-110; L. d e
C r a s s i e r , Dictionnaire historique du Limbourg Neerlandais in Publ. de la soc.
hist. et arch. dans le Limbourg LXVII (1931), 79, 116.
Verzijl

[Gaveren, Jan van]
GAVEREN (Jan v a n ), overl. te Elsloo vóór 9 Mei 1577. Hij was volgens Meulleners
de oudste zoon van Conrard (1), die voorgaat, en C a t h a r i n a v a n
R e c h t e r g h e m ; hij volgde zijn vader als heer van Elsloo (daarmee beleend in
1570), Diepenbeek, St. Aechtenrode en Geul (daarmee beleend 27 Mrt. 1571) op.
Den 25. Mrt. 1573 vergaderden op bevel van Jan, heer van Elsloo, de scholtis en
schepenen van dat dorp en besloten een contributie te houden en schatting te heffen
van de inwoners van Elsloo en wel ter betaling van de groote kosten, die zij gehad
hadden in Oct. 1572, toen de hertog van Alva naar Maastricht trok. Den 20. Febr.
1574 legden schepenen en gerichtsmannen der heerlijkheid en dingsbank Elsloo
de verklaring af, dat deze plaats een vrije rijksheerlijkheid was en toen toebehoorde
aan Heer Johan van Gaveren, Heer tot Elsloe, Diepenbeeck, Sint Aechten-Roode,
Ottenborch, Nethene, Erckenen, Bellenyes etc. Jan verbleef in Maart 1574 tijdelijk
op zijn huis te Maastricht,
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want op 11 Maart hadden aldaar tusschen hem, de schepenen van Elsloo, Tysken
op den Halle, Vaesen Dullens, Reyncken Custers, Willem Vullaers, bode van Geul,
en den secretaris van Elsloo Joannes Rivius, besprekingen plaats, aangezien het
gerucht ging, dat graaf Lodewijk van Nassau met krijgsvolk in het land van
Valkenburg, waartoe Elsloo behoorde, lag, en de inwoners van die plaats voor
schade vreesden. Den 15. Maart 1574 verbleef een gedeelte van de troepen van
genoemden graaf te Elsloo. Van 17 tot 21 Febr. 1575 waren te Elsloo en te Stein
de compagnieën van den ritmeester Hortensius d' Armengol ingekwartierd.
Omstreeks dezen tijd bevond heer Jan zich op zijn kasteel te Diepenbeek, en moest
de bode Jannen Cartels naar die plaats gaan, om zijn heer te berichten, dat het
krijgsvolk, dat te Groot Meers (toenmaals onder Stein behoorende) en in het land
van Valkenburg lag, over de Maas zou trekken. Den 4. April 1575 stelde hij in plaats
van Lemmen Houben, die op Palmavond, Zaterdag den 26. Maart, jammerlijk buiten
de Hochterpoort te Maastricht doodgestoken was, Peter Schalcken van Cleynen
Mesch tot schepen zijner heerlijkheid Elsloo aan. Jan van Gaveren bezat ook een
huis te Maastricht, in de Kapoenstraat, genaamd den Trepoel, hetwelk in 1576
verborgd was aan Jan Stael voor 1200 gulden brabants. Dionysius van Suetendael,
waard in de herberg In de Kroon, gelegen aan den noord-oostenlijken hoek van het
Vrijthof te Maastricht, die ook wijnhandelaar in het groot en stadsbetaalmeester
was, had in 1574 veel geld van hem te vorderen wegens geleverde wijnen enz. Jan
van Gaveren was gehuwd met A n n a d e H a r c h i e s (of d e H e r s c h i e ), vrouwe
van Bellignies, welk huwelijk volgens G o e t h a l s kinderloos was. Maar H.F. M a c c o
vermeldt in zijn werk Aachener Wappen und Genealogiën II, 58 een dochter van
Jan van Gaveren, heer van Elsloo, die met Jan Pael, schepen van Maastricht, was
gehuwd.
Zie: J.L. M e u l l e n e r s , Legertochten tusschen Maastricht en Mook sedert 1568
tot 1575 en gelijktijdige belastingen en inkwartieringen te Elsloo in Publ. de la soc.
hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXV (1888), 185, 220, 223, 235, 238, 243,
254, 255, 276, 278, 286, 287, 294, 298, 347, 352; J. S c h a e p k e n s v a n
R i e m p s t , Eenige bijzonderheden omtrent straten, pleinen en bewoners van het
oude Tricht in Publ. etc. XLIII (1907), 200-201, 339; F.V. G o e t h a l s , Dictionnaire
généalogique et héraldique des familles nobles du royaume de Belgique (Bruxelles
1849) II, 398-400; deze noemt in zijn genealogie van Gavre Jan en Nicolaas van
Gaveren, o.i. geheel ten onrechte als broeders van Conrard (1).
Verzijl

[Gaveren, Nicolaas van]
GAVEREN (Nicolaas v a n ), overl. te Elsloo vóór 6 Dec. 1589. Hij was volgens
Meulleners de jongste zoon van Conrard (1), die voorgaat, en van C a t h a r i n a
v a n R e c h t e r g h e m . Hij was heer van Peer en stelde als zoodanig den 9. Dec.
1573 Wouter Vercoenen en Engelbert Loers (of Leurs) tot boden en houtvesters
van die heerlijkheid aan. In 1574 gaf hij volmacht de hoofdpenningen van een rente
van 84 gulden en 8½ stuiver brabants per jaar, die zijn vader zaliger in handen had
gesteld van de bankiers Erasmus Schetz en Aerdt Proenen, van de bank te halen.
Hij erfde na den dood van zijn broeder Jan diens heerlijkheden en ontving op 1 Aug.
1580 de beleening met Geul. Zijn weduwe H e n r i c a d e R e n e s s e werd resp.
6 en 9 Dec. 1589 met Elsloo en Geul beleend.
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Zie: J.L. M e u l l e n e r s , Legertochten tusschen Maastricht en Mook sedert 1568
tot 1575 en gelijktijdige belastingen en inkwartieringen te Elsloo in Publ. de la soc.
hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXV (1888), 220, 235, 261-263; d e z ., De
Antwerpsche bankier Erasmus Schetz en zijne geassociëerden Jan Vleminck en
Arnold Proenen in hunne betrekking tot Maastricht en Aken in dez. Publ. etc. XXVII
(1890), 312; d e z ., Collatie ende gifft eens vorsters off bode ampts tot Peer 9en
Dec. 1573 in hetz. werk XXVII (1890), 367-368; J o s . H a b e t s , De leenen van
Valkenburg in hetz. werk XXI (1884), 253-255, 318-320.
Verzijl

[Geen, Josephus Jacobus baron van]
GEEN (Josephus Jacobus baron v a n ), geb. te Gent 1 Sept. 1773, overl. te Rijswijk
(Zuid-Holland) 10 Nov. 1846, was de derde zoon van A r n o l d u s v a n G e e n en
J o d o c a L i e t z . Nadat hij middelbaar onderwijs te Leuven genoten had, ging hij
in 1789 in dienst der Staten van Brabant, die keizer Jozef II als hertog hadden
afgezet. Nadat de onlusten door diens opvolger Leopold II bedwongen waren, ging
het leger der Staten in Nov. 1790 uiteen en van Geen nam in Juli 1791 dienst in
een korps belgische uitgewekenen, dat zich in Frankrijk niet ver van de grens der
Oostenrijksche Nederlanden verzameld had. Dit korps vocht met het fransche leger
en rukte in Juni 1792 noordwaarts, doch werd niet lang daarna teruggeslagen. Op
15 Oct. 1792 werd van Geen tot onder-luitenant benoemd.
In 1793 veroverde het fransche leger bijna de geheele Oostenrijksche Nederlanden
en kwam zelfs tot diep in Noord-Brabant. Van Geen had hier een uitstekende
leerschool. Tijdens het beleg van Willemstad werd hij 6 Mrt. 1793 tot eersten luitenant
bevorderd. In Apr. d.a.v. werden de Franschen weder teruggeslagen. Hij was van
14 Juni tot 28 Juli 1793 in de vesting Valenciennes, die door de Engelschen en
Oostenrijkers belegerd werd en waar hij aan de rechterhand gekwetst werd. Op 5
Nov. d.a.v. werd zijn korps in het fransche leger opgenomen. In 1794 rukten de
Franschen weder vooruit. Bij Waalhem (Antwerpen) kreeg hij 16 Juli van dat jaar
een sabelhouw op het hoofd en even daarna een kartetskogelwond aan de rechter
dij.
Nadat Pichegru Nederland binnengedrongen en door de Patriotten als bevrijder
toegejuicht was, ging van Geen 22 Sept. 1795 in dienst der Bataafsche republiek
over. In Sept. 1796 vocht hij met bataafsche hulptroepen bij Dusseldorf. Op 11 Dec.
1797 werd hij kapitein.
Bij den inval der Engelschen en Russen in Noord-Holland in Aug. 1799 was hij
commandant van een bataillon jagers onder Chassé (dl. VIII, kol. 270). Hij
onderscheidde zich bij een nachtelijken tocht van den Helder naar Zijpe, waarbij
zijn bataillon de voorhoede uitmaakte en men door de moerassen van het Koegras
(toen nog niet bedijkt) moest waden. Op 10 Sept. werd hij door een kartetskogel
aan het rechterbeen gewond. In den slag bij Bergen geraakte hij 19 d.a.v. bij Schoorl
in engelsche gevangenschap, maar hij werd spoedig uitgewisseld. Op 15 Febr.
1807 werd hij luitenant-kolonel, op 29 Aug. 1809 kolonel en commandant van het
8e regiment infanterie.
Na de inlijving werd hij in Juni 1811 met een deel van dat regiment naar Bayonne
en vervolgens naar Portugal gedirigeerd. Op den weg daarheen verschanste hij
zich op een kerkhof te San Christoval, waardoor hij een belangrijk konvooi uit de
handen van den vijand redde. Voor dit wapenfeit kreeg hij het legioen van eer.
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Eerst 15 Mrt. 1812 kon hij zich bij het leger onder Marmont voegen. Bij Salamanca
redde hij 22 Juli d.a.v. een vaandel en ook bij Burgos en bij Pampeluna
onderscheidde hij zich. Voor een en ander werd hij 14 Dec. 1813 officier van het
legioen van eer. Op 11 Nov. van dat jaar ging hij doodziek met verlof naar la
Rochelle, waar hij na een langdurig ziekbed genas.
Eerst 15 Oct. 1814 keerde hij in Nederland terug en trad als kolonel in dienst. Op
21 Apr. 1815 werd hij tot generaal-majoor bevorderd en te Leuven geplaatst. Hij
heeft bij Waterloo niet medegevochten. Op 29 Juni d.a.v. werd hij bevelhebber te
Namen en 21 Dec. 1818 provinciaal commandant te Utrecht. Op 24 Nov. 1816 werd
hij benoemd tot ridder der Militaire Willemsorde.
In 1819 veranderde hij van bestemming, daar hij 3 Nov. van dat jaar gedetacheerd
werd bij het leger in Nederlandsch Oost-Indië. Bij zijn aankomst in Aug. 1820 werd
hij tot commandant der infanterie en der artillerie van het nederlandschindische
leger benoemd. In 1822 heeft hij op een reis door Java en Madoera zich kunnen
overtuigen hoe de toestanden waren. Door den invloed, dien hij op de hoofden op
Madoera heeft kunnen verkrijgen, kreeg hij gedaan, dat in de volgende jaren een
groot aantal Madoereezen in de oorlogen, die wij in Oost-Indië hebben moeten
voeren, tot onze hulptroepen behoorden.
Toen de sultans van Boni en Soepa in het zuiden van Celebes in 1824 tegen ons
bestuur waren opgestaan, en een daarheen gezonden expeditie onder den
luitenant-kolonel H. de Stuers onverrichterzake was teruggekeerd, werd van Geen
tot commandant van een leger en vloot benoemd met de opdracht, genoemde
landen te onderwerpen. Hij kwam 12 Jan. 1825 te Makassar aan. Na de orde eerst
aan de zuidkust hersteld te hebben, richtte hij den hoofdaanval tegen het door een
vrouw geregeerde rijk der Boegineezen, Boni aan de westkust; op 25 Maart
begonnen, wist hij den zeer hardnekkigen tegenstand volledig te overwinnen,
niettegenstaande zijn troepen sterk door koortsen werden aangetast. Op 27 Juni
werd Soepa aan de oostkust aangevallen en na eenigen tijd was ook daar de orde
hersteld.
Op 30 Aug. 1825 te Sedajoe aangekomen, werd in verband met den kort te voren
uitgebarsten opstand van Dipa Negara, oom van den minderjarigen sultan van
Djokja, aan van Geen order gegeven, zich onmiddellijk naar Soerabaia te begeven
en daar het bevel over te nemen van de troepen, die den opstand zouden moeten
bedwingen. Hij werd onder den luitenant-gouverneur-generaal, generaal Merkus
de Kock (dl. II, kol. 692) gesteld en heeft door zijn energieke maatregelen in Sept.
en Oct. Samarang, in den omtrek waarvan het hevig gistte, gered. Hij heeft den
sultan van Serang bedwongen en het middelpunt van verzet Demak veroverd.
Toen de Kock na het vertrek van den gouverneur-generaal 31 Dec. 1825 dat ambt
moest waarnemen, droeg hij het commando over het leger tegen Dipa Negara aan
van Geen over. Op 3 Febr. 1826 kwam de nieuwe landvoogd, ditmaal
commissaris-generaal geheeten, te Batavia aan en nadat de Kock hem wegwijs
gemaakt had, nam hij 2 Apr. het opperbevel over het leger weder over en stond van
Geen dus voortaan weder onder hem. Op 28 Juli 1826 trok hij met zijn troepen over
de rivier Progo en werd toen omsingeld, maar door tijdige komst van een zijner
afdeelingen gered. Steeds bleef de guerilla voortduren; van Geen bestookte den
vijand telkens,
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maar het gelukte niet de hoofden gevangen te nemen.
In het begin van 1827 vertrok hij tot herstel zijner geschokte gezondheid naar
Batavia. Op 20 Dec. 1826 werd hij tot luitenant-generaal bevorderd en tegelijk
bepaald, dat hij naar het moederland zou terugkeeren, maar toen dit bericht te
Batavia aankwam, werd aan de laatstgenoemde bepaling geen gevolg gegeven.
Van Geen keerde in Aug. naar het oorlogsterrein terug, waar hij nu het opperbevel
voerde, maar op 13 Maart 1828 gaf hij dit aan den generaal de Kock over en 24
Juni scheepte hij zich in naar Nederland, waar hij 1 Nov. aankwam. Op 20 Febr.
1829 werd hij benoemd tot bevelhebber in het 6e commando ter standplaats Namen.
Kort te voren was hij tot commandeur der Willemsorde benoemd.
Na den belgischen opstand, toen bijna alle soldaten van het namensche garnizoen
langzamerhand overliepen, trok hij zich met de aan Nederland trouwen op de citadel
terug. Hij hield zich daar staande tot 5 Oct. 1830 en trok toen met 250 van de 4000
man naar Antwerpen. Op 23 Oct. bereikte hem aldaar een voorstel van den
overgeloopen generaal Nypels om zijn voorbeeld te volgen en, daar hij toch Belg
was, de belgische zijde te kiezen. Dit schrijven werd niet door hem beantwoord.
Op 26 Oct. werd hem het bevel over alle uit België teruggetrokken troepen
opgedragen. Hij vestigde zijn hoofdkwartier te Ginneken en kort daarna te Breda.
Op 23 Mrt. 1831 gaf hij dit bevel aan prins Frederik over. Hij werd kort daarna hoofd
van de 1e divisie, die in Noord-Brabant het meest westelijk gelegerd was. In den
Tiendaagschen veldtocht van 2 tot 12 Aug. 1831 trok hij over Baarle-Nassau en
Turnhout naar Diest en vervolgens naar Bautersem, steeds zijdelings bestookt door
het leger van Niellon. Vooral bij St. Joris Winge en Bautersem zijn zware gevechten
geleverd. Met den Prins van Oranje trok hij op 12 Aug. Leuven binnen, maar ten
gevolge van de huıp van het fransche leger werd door Willem I besloten, de
vijandelijkheden te staken, zoodat het nederlandsche leger 14 Aug. den terugtocht
begon.
Van Geen vestigde zich als commandant der 1e divisie weder te Breda en bleef
dit totdat hij 1 Jan. 1841 gepensionneerd werd. Hij vestigde zich op een door hem
aangekochte buitenplaats Veldzicht onder Rijswijk (Zuid-Holland). Op 23 Mrt. 1845
werd hij tot generaal benoemd.
In 1831 werd hij in den adelstand verheven met den titel baron bij eerstgeboorte.
Hij huwde 14 Nov. 1795 A n t h o n e t t a v a n M e e t e r e n , dochter van den
deken van het koopmansgild te Dordrecht, geb. 1 Jan. 1776, overl. 14 Mrt. 1863.
Bij haar had hij 4 zonen, die allen militair werden en van wie 2 onder hem in Indië
gediend hebben, en een dochter. Een der beide laatstgenoemde zonen is in Indië
tot generaal-majoor opgeklommen.
Zijn portret is gegraveerd door F.B. Waanders en gelithografeerd door H.C.v.d.
Houten, J.H. Hoffmeister, Steuerwald, A. Verhoesen, L.H. de Fontenay en een
onbekend kunstenaar.
Zie: F.M.L. van G e e n , De generaal van Geen ('s Gravenh. 1910).
Ramaer

[Geer, jhr. Jan Jacob de]
GEER (jhr. Jan Jacob d e ), geb. te Utrecht 5 Mrt. 1820, overl. aldaar 25 Febr. 1911,
was de jongste zoon van jhr. J.J. de Geer van Oudegein (die volgt) en E.S.J. F a l c k .
Hoewel hij op het gymnasium te Utrecht goed Latijn geleerd heeft, moest hij
zichzelf in hoofdzaak de kennis verwerven, noodig om oude hand-
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schriften te lezen; hij werd daarin langzamerhand zeer bedreven. Hij werd archivaris
van de duitsche orde, balije van Utrecht, en heeft het archief daarvan, dat veel
merkwaardigs bevat, ook omdat deze orde vele bezittingen in Nederland had,
geordend. Het was tot zijn tijd slechts aan enkele ingewijden vergund geweest, dit
archief te bezichtigen. Het belangrijkste er uit is door hem in een oorkondenboek
verzameld.
Zijn werk over de oude geschiedenis van de stad Utrecht en dat over die van de
provincie van dien naam geven blijk van groote geleerdheid.
Hij huwde eerst na zijns vaders dood 12 Oct. 1876 C h a r l o t t e G e r a r d i n a
v a n H e n g s t , geb. 18 Mrt. 1840. Zij hadden een dochter.
Hij schreef: Proeve eener geschiedenis van Oudegein en het Gein (Utrecht 1843);
Proeve eener gesch. van het geslacht en de goederen van Matenesse (Utr. 1850);
Proeve eener gesch. v.h. gesl. van Nyenrode (Utr. 1851, met nalezing 1854); Het
landgoed Ryplikerwaard onder IJselstein in F r u i n 's Bijdragen voor vaderlandsche
geschiedenis en oudheidkunde XVIII, 307; Bijdragen tot de geschiedenis en
oudheden der provincie Utrecht 2 dln. (Utrecht 1860-61); Het oude Trecht als de
oorsprong der stad Utrecht (Utrecht 1875).
Ramaer

[Geer, jhr. Mr. Anthony Gustaaf van Lintelo de]
GEER (jhr. Mr. Anthony Gustaaf v a n L i n t e l o d e ), geb. te Utrecht 28 Dec. 1849,
overl. te Haarlem 8 Dec. 1896, was de tweede zoon van Mr. B.J. Lintelo baron de
Geer van Jutfaas (dl. III, kol. 434) en jkvr. C o r n e l i a A n n a A l e x a n d r i n e
L o u i s e v a n A s c h v a n W i j c k . Hij werd te Utrecht als student ingeschreven
19 Sept. 1867 en promoveerde aldaar 25 Juni 1875 op stellingen.
Hij werd 15 Mei 1877 ambtenaar van het openbaar ministerie bij de
kantongerechten te Utrecht en Wijk bij Duurstede. Op 25 Nov. 1880 werd hij tot lid
van het hof van justitie in de kolonie Curaçao benoemd, maar op zijn verzoek werd
deze benoeming 29 Dec. d.a.v. ingetrokken wegens medisch advies. Hij werd 21
Dec. 1881 substituutofficier van justitie bij de arrondissements-rechtbank te
Winschoten, ging in dezelfde betrekking 3 Juli 1883 over naar Almelo, werd 17 Apr.
1886 rechter in de arrondissements-rechtbank aldaar en 6 Mrt. 1890 in deze
betrekking te Haarlem benoemd. Hij bleef dit tot zijn te vroeg overlijden. Hij was van
zijn jeugd af mank ten gevolge van een val. Hij was even begaafd als zijn vader,
maar in tegenstelling met dezen van liberale gezindheid. Hij verkreeg vergunning
den naam van Lintelo bij den zijnen te voegen; zijn vader droeg den naam Lintelo
als voornaam. Hij was ongehuwd.
Hij schreef: De staatsleer van Mr. A.F. de Savornin Lohman, 1e stuk, 2 dln.
(Enschede 1885 en 1887). Wegens zijn gezondheidstoestand heeft hij dit werk niet
kunnen vervolgen. Na den dood van zijn vriend Mr. H. du M a r c h i e v a n
V o o r t h u y s e n gaf hij diens werk De theorie der kennis van Immanuel Kant
(Arnhem 1886) uit.
Ramaer

[Geer van Oudegein, jhr. Jan Jacob de]
GEER VAN OUDEGEIN (jhr. Jan Jacob d e ), geb. te Utrecht 3 Apr. 1784, overl.
aldaar 6 Nov. 1871, was de zoon van W i l l e m C a r e l P i e t e r d e G e e r v a n
O u d e g e i n en I s a b e l l a C h a r l o t t a A m e l i a gravin N a s s a u l a L e c q .
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Hij werd 23 Mei 1817 door Gedeputeerde staten der provincie Utrecht benoemd
tot kameraar, belast met het beheer der wegen in de provincie Utrecht, voor zoover
deze aan haar behoorden; hierbij behoorde het innen der tollen en het onder-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

273
houd der tolhuizen. Ook werd hij kort daarna superintendent voor de kazerneering
en de inkwartieringen.
Toen de rijksingenieurs het beheer der provinciale werken met ingang van 1 Apr.
1849 overnamen, ontving de Geer eervol ontslag. Op 17 Sept. 1850 werd hij in het
kiesdistrict IJselstein tot lid der Provinciale staten van Utrecht gekozen en hij bleef
dit tot zijn overlijden.
Hij was een ongemakkelijk landheer en zijn zuinigheid was zoo groot, dat hij zijn
bekwamen en ijverigen zoon en naamgenoot (die voorgaat) niet in de gelegenheid
stelde om te Utrecht te studeeren. Een andere zoon ging zonder diploma naar Indië.
Hij huwde 11 Dec. 1808 E l i s a b e t h S o p h i a J a c o b a F a l c k , geb. 24 Febr.
1780, overl. 17 Febr. 1848, bij wie hij 3 zonen en 4 dochters had.
Ramaer

[Geertruidenbebg, Joannes van]
GEERTRUIDENBEBG (Joannes v a n ), of v a n d e n B e r g h e , d e M o n t e , d e
M o n t e S a n c t a e G e r t r u d i s , kartuizerprior, overl. te Antwerpen 30 Nov. 1480.
Zijn vader, J o a n n e s v a n G., was in zijn jeugd donaat geweest in een
kartuizerklooster. Later is hij teruggekeerd in de wereld. Uit zijn huwelijk zijn twee
zoons geboren: Joannes en Nicolaas. Na het overlijden van zijn echtgenoote trad
hij als leekebroeder in het kartuizerklooster Koningsdal bij Gent, waar hij als convers
is geprofest omstreeks 1474. Hier trok hij de aandacht door zijn heilig leven en door
zijn bewonderenswaardig geduld in de zware langdurige ziekte, aan welke in 1479
de dood een einde heeft gemaakt.
Zijn zoon N i c o l a a s v a n G. is in hetzelfde klooster geprofest monnik geweest,
na aanvankelijk het convent als portier te hebben gediend. Ook deze is langdurig
gekweld door een zwaar lichamelijk lijden, hetwelk hij voorbeeldig heeft gedragen.
Hij stierf op jeugdigen leeftijd in 1478, één jaar vóór zijn vader en medekloosterling.
J o a n n e s v a n G. is monnik geweest van het kartuizerklooster te Kiel bij
Antwerpen. Na het overlijden van den prior Nicolaas Gerritsz. van Haarlem (dl. VIII,
kol. 653) in Maart 1473 werd hij belast met het bestuur van dit huis. Hij bekleedde
dit ambt tot zijn dood en is opgevolgd door Hendrik van Duiveland (dl. VI, kol. 456).
Zie: Fundatio domus Gandensis (hs. no. 4056, Koninkl. bibliotheek Brussel);
Cartae Capituli Generalis ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galluzzo, Florence).
Scholtens

[Geertsz, Wolter]
GEERTSZ (Wolter), geb. te Kollum, gevonnist te Groningen in Sept. 1571.
Wegens vijandschap met een burger van Kollum, week hij op Palmzondag 1569
naar Larrelt in Oost-Friesland uit. Zoodra was admiraal Dolhain met de vloot der
Watergeuzen in begin Oct. 1569 op de Eems, of hij voer meermalen met zijn schip
naar de Watergeuzen om hun levensmiddelen te verkoopen. In het voorjaar 1570
kwam Lancelot van Brederode, kapitein der Watergeuzen, met een paar prijzen op
de Ooster Eems. Wolter Geertsz. zeilde weer naar hen toe om met de Geuzen te
handelen. Om zijn zwager een bezoek te brengen, die op het schip van Brederode
in dienst zou zijn, bleef hij bij de Watergeuzen aan boord en maakte een tocht mee.
Kort daarna kwam hij weer in Larrelt terug en een burger uit Oost-Friesland huurde
hem om kapitein Roobol met zijn Watergeuzen per schuit naar Borkum over te
brengen; dat gebeurde op Don-
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derdag 16 Aug. 1571. Den volgenden Vrijdagavond, 17 Aug., kwam men op Ameland,
Roobol vond daar een boot, en samen voer men naar het Werummer Wad. Den
volgenden dag, Zaterdag 18 Aug. 1571, tegen den middag, werd Wolter Geertsz.
bij een schermutseling door de spaansche soldaten gevangen genomen en binnen
Groningen gebracht. Op 1 Sept. en 3 Sept. 1571 werd hij daar door Robles verhoord
en kort daarna gevonnist.
Zie over hem: Rijksarch. van België te Brussel, Secr. d'Etat Allemande, CXCIII,
172.
Vogels

[Geestdorp, Petrus]
GEESTDORP (Petrus), predikant te Idaard, waar hij blijkens het grafschrift gestorven
is 25 Juli 1646, oud 38 jaren. Tien jaar na zijn dood sprak de friesche dichter Gijsbert
Japiks nog met veel hartelijkheid van hem, hetwelk doet vermoeden, dat zij
boezemvrienden zijn geweest. In een brief van 19 Mei 1656 noemt de dichter hem
‘myn oerlynne Geestdorp’ en maakt zich uitermate ongerust of de gedichten van
den overledene, welke hij den uitgever Hendrik Rintjes te Leeuwarden gezonden
had, wel terecht gekomen waren. Die angst was overbodig, want nog datzelfde jaar
publiceerde Rintjes de verzen in den bundel Klioos Kraam. Zij waren drie in getal:
Op de doodt van Henric Casimir; Klachte (over diens dood) van de princes Sophia
Hedwig, zijne gemalin; Op 't huwelijck van Benedictus van Velsen en Sophia van
Roorda.
Zie: J.H. H a l b e r t s m a , Hulde aan Gijsbert Japiks (Bolsward 1824) II, 364; T.A.
R o m e i n , Lijst der predikanten in Friesland (1886), 159.
Wumkes

[Gellé, Johann Baptist]
GELLÉ (Johann Baptist), geb. te Kriechingen in Lotharingen in 1777, overl. te
Luxemburg 16 Mrt. 1847, was de zoon van een koopman, die in 1786 naar
Luxemburg verhuisde. Hij had de middelbare school (het college) aldaar afgeloopen
toen hij door het fransche bestuur, dat de Oostenrijksche Nederlanden in 1794
veroverd had, in hetzelfde jaar tot secretaris der stad benoemd werd. In 1797, na
de vorming der departementen, werd hij geplaatst als ambtenaar bij het bestuur van
het departement Forêts, waarvan Luxemburg de hoofdstad werd. Hij was een zeer
bekwaam ambtenaar en was specialiteit in domeinzaken. In 1814, toen de legers
der verbonden mogendheden de zuidelijke Nederlanden overstroomden, stelde de
prefect Jourdan hem voor, met hem naar Frankrijk te vluchten, waar een schoone
ambtelijke toekomst hem wachtte. Dit weigerde hij en in 1815 werd hij
secretaris-generaal van het nu provincie Luxemburg geworden Forêts. Op 10 Juni
1816 werd deze rang veranderd in griffier van de provincie Luxemburg.
Hij was het hoofd der luxemburgsche vrijmetselaars en was zeer met koning
Willem I ingenomen, evenals zijn chef, de gouverneur Willmar. Zij hebben in
samenwerking veel voor het lager onderwijs in de provincie gedaan. In 1819 is op
zijn initiatief ter bestrijding der werkloosheid een spinnerij te Luxemburg opgericht.
Na den opstand bood de in België zeer invloedrijke Nothomb hem een belangrijk
ambt aan, maar hij bleef den Koning getrouw en bleef te Luxemburg, beschermd
door de pruisische bajonetten, wonen. Zijn dienst was toen tot de stad beperkt. In
1839, toen de oostelijke helft der provincie onder Willem I tot groothertogdom was
verheven, werd hij secretaris-generaal en regeeringsraad. Hij heeft een
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schoolverordening ontworpen voor het groothertogdom, die in 1843 door Willem II
is ingevoerd.
Ramaer
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[Geloes D'Eysden, Maur Ferdinand graaf de]
GELOES D'EYSDEN (Maur Ferdinand graaf d e ), geb. te Hasselt 18 Sept. 1698,
overl. te Luik 14 April 1763, heer van Eysden (door zijn vrouw), zoon van J e a n
C h a r l e s baron d e G e l o e s en van M a r g u e r i t e P h i l i p p i n e barones v a n
L e e f d a e l , was geheimraad en minister van den kardinaal prins-bisschop van
Luik, Maximiliaan Jozef keurvorst van Beieren, werd met zijn broeder G u i l l a u m e
W a l r a v e n , door dezen bij diploma van 10 Sept. 1745 tot graaf des H.R. Rijks
verheven; hij was ook kamerheer van genoemden prins-bisschop en
commissarisdeciseur der stad Maastricht, stadhouder van de leenzaal van Curingen
en president van de ridderschap van Luik. Hij was 13 Aug. 1729 te Luik gehuwd
met I s a b e l l a A d o l p h i n e gravin v a n H o e n s b r o e c k , sterrekruisdame
(overl. te Eysden 9 Juni 1742), dochter van Ulrich Antoon graaf van Hoensbroeck
heer van Oost, en van Maria Anna barones de la Margelle vrouwe van Eysden. Uit
dit huwelijk o.a. Willem Antoon Bernard (die volgt) en M a r i a T h e r e s i a
F r a n c i s c a , kanunnikes te Andennes (geb. te Luik 10 Juni 1733, overl. te Eysden
2 Sept. 1767), huwde 18 Juli 1752 Franz Adolf Anselm Sigismund Philip Joseph
vrijheer, sedert 27 Maart 1796, rijksgraaf van den Bergh genaamd Trips, heer van
Hemmersbach, Syndorf en Juntersdorf, Richrodt en Anstel (geb. te Aken 27 Juni
1732, overl. aldaar 23 Juni 1799), geheimraad van den keurvorst van de Palts,
tevens opperjagermeester en General-Forst-Inspector van het hertogdom Berg.
Zie: d e S t e i n d'A l t e n s t e i n , Annuaire de la Noblesse de Belgique X (1856),
117-118; M a c c o , Beiträge zur Geschichte und Genealogie rheinischer Adelsfamiliën
(Aachen 1884), 86, 87; Maasgouw (1907), 60-61; Ned. Adelsboek (1903), 170; E g .
S l a n g h e n , Het markgraafschap Hoensbroeck (1859), 183.
Verzijl

[Geloes D'Eysden, Willem Antoon Bernard graaf de]
GELOES D'EYSDEN (Willem Antoon Bernard graaf d e ), overl. te Eysden 12 Febr.
1797, zoon van den voorgaande, was baron van Oost, heer van Eysden, daarmede
beleend 30 Mei 1765, 's Gravenvoeren, St. Geertruid; president der ridderschap
van Luik, luitenant der leenen, lid der Staten van de landen van Valkenburg en
Daelhem, hoofd-officier van Hasselt, stadhouder van de leenzaal van Curingen,
commissarisdeciseur der stad Maastricht, kamerheer en grootkeukenmeester van
den prins-bisschop van Luik, diens gevolmachtigde minister aan het hof van Frankrijk,
kapitein zijner lijfgarde en zijn geheimraad, burgemeester van Luik in 1774 en
president der Staten in 1780. Hij huwde (volgens huwel. voorw. d.d. 22 Aug. 1784)
M a r i a T h e r e s i a d'A n d e l o t , kanunnikes van Maubeuge (overl. in 1798),
dochter van Adriaan Theodoor en van Maria Anna Theresia barones van Blanckart
van Alstorff. Uit dit huwelijk: C o n s t a n t i n C é s a r F r a n ç o i s M a r i e
G u i l l a u m e , graaf de Geloes d'Eysden (geb. te Luik 25 Sept. 1786, overl. te Parijs
29 Jan. 1861), kamerheer van koning Willem I, lid van de ridderschap der provincie
Luik (benoemd 5 Maart 1816) en der Provinciale staten van Luik, gehuwd te
Hozemont 20 Jan. 1810 met Marie Anne Madelaine Adrienne Josephe Barbe van
Renesse (geb. te Luik 3 Maart 1779, overl. op het kasteel Oost te Eysden 29 Mei
1851); C h a r l e s E m i l e M a u r L a m b e r t S e r v a i s graaf d e G e l o e s
d'E l s l o o , heer van Elsloo (geb. te Luik 30 Dec. 1787, overl. te Elsloo 21 Oct.
1834), lid der ridderschap van Luik sedert 5 Maart 1816 en van 1829 af in de
ridderschap van Limburg
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toegelaten. Hij huwde 13 April 1813 Antoinette Ernestine Françoise, gravin de
Borchgrave d'Altena (overl. te Elsloo 10 Maart 1860).
Zie: d e S t e i n d'A l t e n s t e i n , Annuaire de la Noblesse de Belgique X (1856),
118-119; J o s . H a b e t s , De leenen van Valkenburg in Publ. de la soc. hist. et arch.
dans le duché de Limbourg XXI (1884), 330; 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 Koninkrijk der Nederlanden (1875),
41, 180, 201; Ned. Adelsboek (1903), 170-171; Maasgouw (1909), 84.
Verzijl

[Gelre, Reiner van]
GELRE (Reiner v a n ), heer van Grunsfoort (op de Veluwe), Arcen en Velden, geb.
in 1476, overl. 10 Nov. 1522, natuurlijke zoon van hertog A d o l f v a n G e l d e r
E g m o n d en van E l i s a b e t h v a n H a e f t e n . Hij ontving van zijn halfbroeder,
hertog Karel, den 13. Oct. 1496 uit den tol te Wageningen 100 pond en uit de
inkomsten van Venlo en Kriekenbeck een jaarrente van 150 rijnlandsche gulden;
en in 1499 de beleening met Grunsfoort (op de Veluwe) en kreeg eveneens van
hem op den 2. Maart 1502 twaalf morgen land in de Moft, een uitgestrekt bosch
aldaar gelegen, waarvan hertog Karel op St. Victorsdag (28 Juli) 1503 op Reiners
verzoek diens vrouw den lijftocht toestond. Den 22. Juli 1502 schreef genoemde
hertog aan den Magistraat van Venlo, dat hij zijn bastaardbroeder Reiner van Gelre,
drost van de Veluwe, tot stadhouder van het Overkwartier had benoemd. Door zijn
huwelijk heer van Arcen en Velden geworden, wist Reiner van zijn halfbroeder voor
de ingezetenen van Arcen aanzienlijke voorrechten te verwerven, o.a. den 26. Sept.
1503 twee jaarmarkten en een weekmarkt. In 1504 werd hij door de Kleefschen op
het huis Middelaer gevangen genomen en naar Brabant gevoerd; in 1505 streed
hij vóór Hattem, waar hij zich door zijn standvastigheid en dapperheid bijzonder
onderscheidde. Vooral als staatsman is hij bekend. In 1506 moest hij voor den
hertog van Gelder over een verdrag met Frankrijk onderhandelen, en in 1507
eveneens met de Bourgondischen. In 1513 droeg de hertog hem alle landerijen en
erven over, welke Hendrik van der Stege, die wegens zijn halsstarrigheid en de aan
de kartuizers te Roermond betoonde vijandschap niet alleen zijn goederen, maar
ook zijn leven had verbeurd, in de voogdij Roermond bezat. Den 20. Juli 1516 werd
hij door genoemden hertog naar Noyon afgevaardigd om aldaar diens rechten op
Friesland te verdedigen. Reiner verwierf in 1517 op St. Vitus en Modestusdag (15
Juni) van Joost, graaf van Holstein en Schauenburg, heer van Gemen, het van
Johan Schenck van Nydeggen aangekochte, van ridder Goessen Steck afkomstige
recht op de heerlijkheid Meyerich, de ‘Wairtzpenning’ uit den tol te Orsoy, de
Crombeck, den Hoven, Ingenbremen, Venbroch, Spicker, Gansberch, het pandschap
van het ambt Dinslaeken en het ambt van den hofmeester Ailf of Alof van Wylick;
en hij kocht in hetzelfde jaar van genoemden graaf de halve heerlijkheid
Grubbenvorst. Reinerstierf 10 Nov. 1522, nadat hij op 28 Oct. van dat jaar verklaard
had, dat zijn kinderen na zijn dood verplicht moesten zijn, hun moeder die som gelds
terug te betalen, welke zij tot delging hunner gezamenlijke groote schulden hadden
moeten uitgeven. De schulden waren zoo zwaar, dat de hertog van Gelder de
weduwe te hulp moest komen. Hij droeg haar den 9. Jan. 1523 de rente van 150
goudgulden uit het ambt Kriekenbeck over, waartegen hij het huis Grunsfoort aan
zich trok. Reiner was volgens huw. vw. van 29 Juni
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1503 gehuwd met A d e l h e i d (of A l e i d ) S c h e n c k v a n N y d e g g e n ,
erfgename van Arcen, Velden en Schandelo (overl. 21 Dec. 1555, dochter van
Wijnand en van Johanna van der Donck), die hem de volgende kinderen schonk:
W i j n a n d , kanunnik te Aken en pastoor van Arcen; K a r e l , kanunnik te Xanten;
D i r k , heer van Arcen, Velden en Schandelo, onmondig beleend met Grunsfoort 1
April 1528, in 1555 en 1565 vermeld op de twee eerste riddercedulen van het
Overkwartier (overl. in 1580), was gehuwd met Frederika van Heeckeren genaamd
Rechteren (overl. op het kasteel Enghuizen te Hummelo in 1577), gescheiden in
1561; hij werd in 1564 onder curateele gesteld; V a l e n u s of P h i l e n u s , heer van
Walbeeck, was op het gericht te Barneveld in 1552, stond in hetzelfde jaar op een
riddercedule van het Overkwartier, kwam in 1561 in proces met zijn stiefbroeder
Caspar van der Lippe genaamd Hoen, over Grubbenvorst, waarmede zij beiden als
erfgenamen van hun moeder in 1560 waren beleend; in 1562 had hij nog een proces
met zijn broeder Dirk en in 1564 met den graaf van Meurs; A n n a , huwde volgens
huw. vw. van 1517 met Johan van Quadt, heer van Wyckradt; C a t h a r i n a , werd
29 Nov. 1559 na den dood harer moeder met haar aandeel aan Grunsfoort beleend;
zij huwde eerst Hendrik van Stepraedt, heer van Ewijck en Doddendael, drost van
Wageningen en burgemeester van Nijmegen (overl. in 1555), hertrouwde Gerard
van Eys, heer van Beusdael; J o h a n n a , non in het Benedictinessenklooster
Neuwerck bij München-Gladbach.
Zie: K n e s c h k e , Adelslexicon III, 473; H. F e r b e r , Geschichte der Familie
Schenck von Nydeggen, insbesonder des Kriegsobristen Martin Schenck von
Nydeggen (Köln und Neusz 1860); Maasgouw (1890), 74, 89, 95; H.M. W e r n e r ,
Geldersche kasteelen (Arnhem 1905) I, 57-63; N i j h o f f , Gedenkwaardigheden uit
de geschiedenis van Gelderland VI, 287, 356, 357, 371, 381, 531.
Verzijl

[Gentius, Georgius]
GENTIUS (Georgius), geb. te Dahme in de tegenwoordige prov. Brandenburg
(Pruisen) 1618, overl. te Freyburg Sept. 1687, oriëntalist en diplomaat. Hij ging eerst
in Halle ter school (1633), gaf daarna in Sleeswijk les aan de kinderen van een
predikant (1635), studeerde vervolgens te Hamburg (1636) en te Bremen in de
oostersche talen en liet zich op 12 Juli 1638 als student in de theologie te Leiden
inschrijven. Aldaar beoefende hij onder Golius' leiding tevens het Arabisch, Perzisch
en Turksch. Door de voorspraak van verscheidene invloedrijke personen in de
Republiek, met wie hij gedurende zijn studietijd relaties had aangeknoopt, en met
den financieelen steun, welken hij vooral van David de Wilhem en Gerbrandt Anslo
(zie art. in dit dl.) genoot, zag Gentius zich in staat gesteld om zijn studies in het
Oosten voort te zetten. In het gevolg van den turkschen gezant, dien de Sultan naar
Holland had gestuurd, trok hij naar Konstantinopel (1641), waar hij zijn intrek nam
bij den nederlandschen resident Hendrik Cops, den opvolger van den bekenden
Cornelis Haga. Van de omstandigheid, dat Cops' invloed en relaties in de turksche
hoofdstad lang niet zoo groot waren als die van zijn voorganger, trachtte Gentius
te profiteeren om zich door het leveren van ter plaatse ingewonnen politieke tijdingen
in de gunst der nederlandsche regeering aan te bevelen. Met dat doel richtte hij o.a.
lange brieven aan Constantijn Huygens. Ook doorvorschte Gentius te Konstantinopel
ijverig de bibliotheken en maakte hij een
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speciale studie van de oostersche geneeskunde. Het overlijden van Gerbrandt Anslo
in 1643 was voor hem een zware slag: daardoor moest hij afzien van een reis door
Arabië, Perzië, Abessinië en Egypte, welke hij door diens steun zou hebben
ondernomen. Door bemiddeling van Ger. Vossius trachtte hij zich daarop bij de
bewindhebbers der O.I. Compagnie aan te bevelen, ten einde in hun dienst Perzië
te bereizen. Tot een reis door dit land schijnt het dan ook werkelijk gekomen te zijn.
Voor de oostersche wetenschap schijnen Gentius' studiën in het Oosten echter niet
van groote beteekenis geweest te zijn. Na een zevenjarig verblijf in deze streken
keerde Gentius in 1648 via Venetië, Neurenberg en Hamburg naar Amsterdam
terug. Hier gaf hij uit met perzischen tekst: M u s l a d i n i S a d i , Rosarium politicum,
sive amoenum sortis humanae theatrum, de Persico in Latinum versum
necessariisque notis illustratum (Amstelaed. 1651) en met hebr. en lat. tekst: R.
S c h e l o m o b e n V i r g a (fil. Jehuda), Historia Judaica, en M a i m o n i d e s ,
Canones ethici (ibid. 1651). Op 11 Sept. 1654 verzocht Gentius octrooi op de uitgave
van eerstgenoemd boek (uit dit verzoekschrift blijkt dat hij toentertijd vertoefde ten
huize van den amsterdamschen rector Adrianus Junius). Dit octrooi werd door de
Staten van Holland verleend en de inmiddels verschenen hollandsche vertaling van
het boek door A d. O l e a r i u s , Perssiaansche Roosengaard (1654) in beslag
genomen. Twee jaar later verscheen te Amsterdam een herdruk van Gentius'
vertaling zonder den perzischen tekst; het voorwoord is geschreven ‘in hortis Dn.
Doct. Verlanii’ (1655), vgl. art. Joh. Verlaen in dit dl. Een 3e druk verscheen nog te
Amsterdam in 1687 (met titelblad 1680).
Gentius had het Rosariun politicum in 1651 opgedragen aan keurvorst Johan
George II van Saksen, die den schrijver vereerde met een jaarlijksche toelage van
600 thaler. In 1655 vertrok Gentius uit Amsterdam en begaf hij zich naar Dresden,
waar hij van den keurvorst den titel van raad ontving. Naar Holland teruggezonden
om een tweede reis naar de Levant te ondernemen, slaagde Gentius hierin niet,
waarop hij naar Saksen terugkeerde. Hij vergezelde vervolgens den keurvorst als
secretaris naar Frankfort am Main, waar de verkiezing van den Keizer moest plaats
vinden (1657). Hier antwoordde hij den turkschen gezant, die keizer Leopold met
zijn benoeming had gelukgewenscht, in de turksche taal. Gentius werd ook door
den keurvorst dikwijls als tolk gebruikt bij gesprekken en onderhandelingen met
vreemde gezanten, omdat hij ook groote kennis bezat van de latijnsche, fransche
en italiaansche talen. In 1659 bevond hij zich met een diplomatieke zending te
Weenen, in 1664 te Regensburg. Daarna woonde hij op zijn bezitting Glynich bij
Halle, hoewel hij nog meerdere diplomatieke zendingen vervulde. Nog in 1677 werd
hij door den keurvorst van Brandenburg naar het kamp voor Stettin geroepen om
met de tartaarsche gezanten te onderhandelen. Later taande zijn gelukszon. Hij
verhuisde van Berlijn naar Freyburg en stierf in volstrekte armoede.
Zijn leven werd beschreven door A u g u s t B e y e r in Historia vitae, fatorum
atque meritorum Georgii Gentii (1733).
Zie: C.G. J ö c h e r , Allg. Gelehrten-Lexicon II (1750), 925; V o s s i i et clarorum
virorum ad eum epistolae II (1691), 300; Album stud. (Leiden); K. H e e r i n g a ,
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel I, 406, 410; Briefwisseling
Huygens III, 462, 482; K l e e r k o o p e r -
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v a n S t o c k u m , De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw I
(1914-16), 283-284; W.M.C. J u y n b o l l , Zeventiende-eeuwsche beoefenaars van
het Arabisch in Nederland (1931), 215 e.v.
Wijnman

[Gerlach, Johannes Augustus]
GERLACH (Johannes Augustus) Junior, geb. te Heusden 23 Juni 1790, overl. aldaar
5 Jan. 1881, was de zoon van J o h a n n e s A u g u s t u s G e r l a c h , burgemeester,
en S a r a v a n B e e k .
Hij werd in 1812 secretaris van Heusden en 26 Mei 1815 benoemd tot notaris
aldaar. Hij maakte zich in verschillende betrekkingen nuttig en hield zich veel bezig
met de waterstaatsbelangen van de streek zijner inwoning.
Hij werd 1 Juni 1840 door den raad der stad Heusden tot lid der Provinciale staten
van Noord-Brabant gekozen, doch bij zijn periodieke aftreding tegen Juli 1847 werd
hij 1 Juni niet herkozen. Na de herziening der grondwet en der provinciale wet werd
hij 3 Sept. 1850 opnieuw, nu door het kiesdistrict Heusden, naar de Staten
afgevaardigd.
Daar ingevolge de gemeentewet van 1851 de ambten van secretaris en notaris
niet meer vereenigbaar waren, verkreeg hij in 1852 op zijn verzoek eervol ontslag
als secretaris.
In Nov. 1870 nam hij ontslag als lid der Staten. Op zijn verzoek werd hij 9 Jan.
1879 met ingang van 1 Febr. d.a.v. eervol ontslagen als notaris.
Hoewel zijn vader 17 Jan. 1837 stierf, bleef hij zich ook verder Jr. noemen.
Hij schreef: Het regt der kantons Heusden en Waalwijk op de verbetering hunner
onderlinge communicatie-wegen, en van die naar de hoofdplaats der provincie ('s
Hertogenb. 1842); Beschouwingen over aan te brengen verbeteringen in de
reglementen op de dijkagie en de uitwatering der Oude Maas 's lands van Heusden
(Heusden 1843); Een woord aan landeigenaren, dijk- en polderbesturen, ter
gelegenheid van een uit te geven handboek voor het dijk- en polderbeheer ('s
Hertogenb. 1846); Handboek voor dijk- en polderbeheer ('s Hertogenb. 1846); De
regten en pligten van den Nederlandschen landeigenaar tegenover
heemraadschappen en polderbesturen (den Haag 1848).
Hij huwde 16 Mei 1816 J a c o b a J u d i t h P e t r o n e l l a d e B r u y n , geb. 15
Febr. 1789, overl. 27 Apr. 1854, bij wie hij 2 zonen en 4 dochters had.
Ramaer

[Gerlacus, Johannes]
GERLACUS (Johannes) is de schr. van Tleven van Liedwy die maghet van Scyedam
(overl. 1433). Omtrent zijn leven is slechts bekend, dat hij een bloedverwant was
van Lidwina, met wie hij jaren lang in hetzelfde huis gewoond en die hij overleefd
heeft. Aangezien zij 53 jaar was, toen zij stierf, is G. dus wellicht iets jonger geweest
en omstr. 1400 geb. Men verwarre hem niet met Gerlacus Petri, den z.g. alter
Thomas a Kempis, die kopiist in dienst van Geert Groote was. G.'s Lidwina-biografie
is in 1487 bij Homberch te Delft voor het eerst gedrukt; in 1490 met eenigszins
gewijzigde spelling opnieuw; van beide edities is een exemplaar op de K.B. in den
Haag; L e l o n g vermeldt in zijn Reformatie van Amst., p. 370 nog een goudschen
druk van 1496; de Acta Sanct. Boll. 14 Apr. II, 268 spreken van een druk van 1447
te Delft, waarvoor men echter met M o l l , Joh. Brugmans II, 132 n. lezen moet 1487.
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Zie: J. R o m e i n , Geschiedenis van de Nd. Nederl. geschiedschrijving in de
middeleeuwen (Haarl. 1932), 167-168.
Romein

[Gerritsz., Herman]
GERRITSZ. (Herman), geb. te Amsterdam, gevonnist te Groningen einde Dec.
1571.
Bij de komst van Alva week hij uit naar Engeland, waarschijnlijk omdat hij had
deelgenomen aan de troebelen in Amsterdam, ofschoon zijn

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

280
naam niet voorkomt bij degenen, die later uit deze stad verbannen zijn. Op Wight
kwam hij in aanraking met kapitein Focke Abels van de Watergeuzen; zij gingen
samen naar Dover en daar nam hij als bootsman dienst op Abels' schip. De
zeeroovers vertrokken naar zee en kruisten vooral voor de vlaamsche kust. Later
ging Herman Gerritsz. over op het schip van kapitein Jan Claesz. Spiegel en een
tijd daarna werd hij op Ameland door de Spanjaarden gevangen genomen en naar
Groningen gebracht. Door Robles werd hij op 15 Dec. 1571 verhoord en op 20 Dec.
nog eens. Later is hij in Groningen terechtgesteld.
Zie over hem: Rijksarch. van België te Brussel, secr. d' Etat Allemande, CXCIII
193.
Vogels

[Gerritsz., Peter]
GERRITSZ. (Peter), geb. te Sneek, gevonnist in Groningen einde Dec. 1571.
In 1569 vertrok hij van Amsterdam naar Norden met het plan om op de schepen
der Watergeuzen te gaan varen. In Norden werd hij door kapitein Eylert Vliechop
dronken gemaakt en zoo op zijn schip gebracht. Men voer naar Noorwegen, en
verschillende koopvaarders werden genomen en gerantsoeneerd. In zomer 1571
rustte Peter Gerritsz. in Engeland een eigen schip uit met 28 man, maar veel geluk
had hij niet, want begin Dec. 1571 werd hij op de kust van Groningen door den
redger Sicko Panser gevangen genomen en naar Groningen gebracht. Daar werd
hij op 14 Dec. 1571 door Robles verhoord en kort daarna gevonnist.
Zie over hem: Rijksarch. van België te Brussel, Secr. d' Etat Allemande. CXCIII
190v.
Vogels

[Gertsen, Mr. Egbertus Gerardus Philippus]
GERTSEN (Mr. Egbertus Gerardus Philippus), geb. te 's Gravenhage 12 Dec. 1808,
overl. aldaar 19 Juni 1889, was de zoon van G e r a r d u s L e o n a r d u s G e r t s e n
en M a r i a T h e r e s i a H o r s t .
Hij studeerde te Leiden, waar hij 29 Aug. 1825 werd ingeschreven en waar hij 21
Juni 1830 in de rechten promoveerde op een dissertatie De jure possessionis sec.
cod. civ. regni Belgici. Hij zette zich te 's Gravenhage als advocaat neder.
Hij werd 14 Apr. 1846 benoemd tot rijksadvocaat voor Limburg te Maastricht, een
betrekking in dienst van het Ministerie van Financiën. Tegelijk oefende hij daar de
advocatenpraktijk uit. Hij werd 9 Sept. 1851 tot lid van den Gemeenteraad te
Maastricht gekozen.
In 1868 was er een roomsch-katholieke vacature in den Hoogen Raad. Daar er
weinig liberale Roomsch Katholieken meer waren en men liefst een zulken als
eersten candidaat wilde stellen, had hij zich, niettegenstaande hij bijna 60 jaren oud
was, laten overhalen om te solliciteeren. Het Kamerlid Thorbecke (dl. IV, kol. 1308)
zeide op zijn apodictische wijze: men stemme den heer Gertsen. Een der leden
verstond Kerstens en zonder de voordracht na te zien, stemde hij zijn medelid van
dien naam, die het radicaal voor lid van den Hoogen Raad niet bezat. Zoo verkreeg
deze een stem. Gertsen werd eerste candidaat en 29 Nov. 1868 benoemd. Hij bleef
lid tot zijn overlijden.
Hij huwde M a r i a T h e r e s i a H u b e r t i n a F r e d e r i k a H e n n e k e n s ,
geb. 30 Mei 1823.
Ramaer
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[Geuns, Mr. Steven Jan van]
GEUNS (Mr. Steven Jan v a n ), geb. te Utrecht 22 Jan. 1827, overl. aldaar 8 Jan.
1903, was de oudste zoon van Mr. Steven Jan Matthias v.G. (dl. IV, kol. 652) en
Jacoba Roosendaal.
Hij studeerde te Utrecht, waar hij 8 Aug. 1845 werd ingeschreven en waar hij 18
Juni 1853 in de rechten promoveerde op een dissertatie (een der eersten in de
nederlandsche taal) Proeve
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eener geschiedenis van de toelating en vesliging van vreemdelingen in Nederland
tot het jaar 1795.
Hij werd advocaat in zijn geboorteplaats. Op 16 Aug. 1856 werd hij tot
substituut-officier van justitie aldaar benoemd. In 1858 koos men hem tot lid van
den Gemeenteraad. Op 16 Sept. 1865 werd hij benoemd tot advocaat-generaal bij
het Provinciaal gerechtshof te Utrecht. Bij de vorming van het kabinet-Fransen van
de Putte (dl. IV, kol. 1099) in den aanvang van 1866 werd hem de portefeuille van
Justitie aangeboden, maar hij sloeg dit aanbod af.
Hij werd 22 Mrt. 1866 tot officier van justitie bij de arrondissementsrechtbank te
Utrecht benoemd. Dit had dezelfde reden als zijn weigering om minister te worden,
namelijk zijn liefde tot zijn geboortestad, van welke hij niet wilde scheiden.
Op 21 Mei 1867 werd hij in het kiesdistrict Utrecht tot lid der Staten van de
gelijknamige provincie gekozen en was hier een der invloedrijkste leden. In Juli
1880 werd hij door zijn medeleden gekozen tot buitengewoon lid van Gedeputeerde
staten en telken jare als zoodanig herkozen.
Hij werd na de wet van Houten in 1897 toebedeeld aan het district Utrecht 1.
De verschillende bovengenoemde betrekkingen behield hij tot zijn dood, behalve
die van officier van justitie, waaruit hij op verzoek 9 Apr. 1902 met ingang van 1 Mei
d.a.v. eervol ontslagen werd.
Hij huwde 8 Juli 1853 H e n d r i k a T h e o d o r a H o i j e r , geb. 20 Dec. 1828,
overl. 24 Dec. 1888, bij wie hij een zoon en een dochter had.
Een levensbericht omtrent hem door zijn broeder Mr. J.J. v a n G e u n s komt
voor in Mengelwerk achter Utrechtsch Jaarboekje (1904), biz. 8.
Ramaer

[Gherinx, Gregorius]
GHERINX (Gregorius), geb. te St. Truiden, overl. te Roermond 16 Aug. 1601. Na
het vertrek van den eersten bisschop van Roermond, Lindanus, die naar den
bisschoppelijken zetel van Gent werd overgeplaatst, werd Gherinx door het
domkapittel als vicaris-capitularis gekozen. Hij was geboortig uit St. Truiden en bezat
den titel van licentiaat in de beide rechten. Sinds 28 Juni 1580 was hij kanunnik der
roermondsche domkerk en sinds 1586 deken van het kapittel. Havensius getuigt
van hem dat hij ‘een onberispelijk en oprecht man was, vol ijver voor de openbare
belangen der Kerk’. Er is echter over zijn bestuur niet veel bekend. Hij kreeg geschil
over de parochie Limbricht bij Sittard, die volgens hem deel uitmaakte van het
bisdom, en benoemde een zekeren Dirk Vermeulen uit het bisdom Utrecht als
beneficiant van het altaar van St. Mathias aldaar. Door de tegenpartij werd deze
natuurlijk niet toegelaten. De nuntius te Keulen, Frangipani, dien hij in den arm nam,
gelastte den beneficiant toe te laten. Toch moest Gherinx het ten slotte opgeven en
Limbricht bleef bij het bisdom Luik. Een dagboek, dat de vicaris-capitularis heeft
nagelaten en dat zich nog in het bisschoppelijk archief van Roermond bevindt, bevat
eenige bijzonderheden over zijn bestuur. In 1592 zond hij aan Paus Clemens VIII
een langen brief, waarin hij den bedroevenden toestand van het bisdom blootlegt.
Het was niet gemakkelijk een nieuwen titularis voor het bisdom te vinden. Men bood
het eerst aan aan Joannes van Langencruis, die bedankte, en daarna aan Reiner
Bervoets S.Th.L., aartsdiaken der antwerpsche domkerk, maar ook deze werd niet
bereid gevonden. Ten slotte koos de koning Henricus Cuyckius, professor aan de
universiteit van Leuven, die de
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benoeming aannam, waardoor Gherinx van zijn ambt van vicaris-generaal werd
ontheven, dat hij acht jaren lang met den grootsten ijver had bekleed.
Zie: H a b e t s , Gesch. v.h. bisd. Roermond I.
Kleijntjens

[Ghoor, Arnold van (1)]
GHOOR (Arnold v a n ) (1), heer van Ghoor, Aldenghoor, Poll, Panheel, Meijel en
Mierlo, in oorkonden vermeld 1371-88, overl. in 1416 of 1417, zoon van Daniël (3)
(die volgt) en C a t h a r i n a v a n A m s t e l . Hij streed in den slag van Baesweiler
(1371) aan de zijde der Brabanders, werd er gevangen genomen en ontving in 1374
een schadeloosstelling van 972 moetoenen. Hij zegelde met de drie jachthoorns,
zonder barensteel, in het hart van het schild gebroken door een ster. Omstreeks
dien tijd kwam Aldenghoor in bezit van het geslacht van (den) Bongart tot
Wijnandsrade. Eustachius van den Bongart bezat het in 1381 en overleed vóór 1396
en had gehuwd Berta van Putte. Hun zoon Willem v.d.B. erfde Aldenghoor. Arnold
van Ghoor was gehuwd met C a t h a r i n a , erfdochter van Gielis van den Weijer,
een kasteel bij Hoensbroeck. Hun kinderen deelden in 1417 op O.L.V. Lichtmis (2
Febr.) de ouderlijke goederen. Deze kinderen waren: J a n , heer van Ghoor, Poll,
Panheel en Meijel; W i l l e m , stichter der linie ter Weijer; Daniël (4), die volgt;
C a t h a r i n a , kloosterdame te Munsterbilsen, later gehuwd met Godhard
Dobbelstein; A l e i d i s , eveneens kloosterdame te Munsterbilsen.
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur l' ancien comté de Hornes etc. (Gand
1850), 155-156; E. S l a n g h e n , Het markgraafschap Hoensbroeck (Maastricht
1859), 206; d e z ., Het graafschap Horn. De leengoederen Ghoor, Waremberg,
Aldenghoor en Nunhem in Publ. de la soc. hist. ct arch. dans le duché de Limbourg
XVI (1879), 4, 7; L o u i s d e C r a s s i e r , Comté de Hornes. Cour féodale et
nouvelles seigneuries in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg LXV (1929),
388.
Verzijl

[Ghoor, Arnold van (2)]
GHOOR (Arnold v a n ) (2), heer van Aldenghoor, overl. vóór 1500, zoon van Daniël
(4) (die volgt) en G e r t r u d i s v a n C a l d e n b r o e c k Hij was landrentmeester
van den hertog van Gelder 1435-48, zegelde in 1447 de brieven, door welke Jacob
I, heer van Horn, aan het klooster der Dominicanen te Aken de tienden van Ophoven
en Grymeltsloe gaf. Hij volgde in 1451 zijn vader op en was gehuwd met A l v e r t a
v a n O o s t , dochter van Dirk heer van Hillenrade, Swalmen en Asselt, en van
Aleidis van Tusschenbroeck gen. Eggenrade. Als weduwe hertrouwde zij met Werner
van Pallant, drost van Wassenberg, die in 1501 met Aldenghoor werd beleend. Uit
dit huwelijk: G e r t r u d a , erfgename van Aldenghoor, overl. vóór 1530, huwde 29
Sept. 1514 Dirk van den Boetzelaer (overl. 26 Febr. 1546) (zie dl. VIII, kol. 142); hij
werd 8 Oct. 1535, na den dood van Werner van Pallant, met Aldenghoor beleend
namens zijn oudsten zoon Dirk.
Zie: E. S l a n g h e n , Het graafschap Horn. De leengoederen Ghoor, Warenberg,
Aldenghoor en Nunhem in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg
XVI (1879), 34-36; L o u i s d e C r a s s i e r , Comté de Hornes. Cour féodale et
nouvelles seigneuries in dezelfde Publ. LXV (1929), 389-390; M.J. W o l t e r s , Notice
historique sur l' ancien comté de Hornes etc. (Gand 1850), 156-157.
Verzijl
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[Ghoor, Daniël heer van (1)]
GHOOR (Daniël heer v a n ) (1), in oorkonden vermeld 1285-94, zoon van
Engelbert

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

283
v a n H o r n , heer van Cranendonck en Ghoor vermeld 1212-64. Hij wordt genoemd
in een oorkonde van Willem, heer van Horn, zijn neef, in 1294, toen hij met dezen
brieven gaf voor het klooster van Keizerbosch. Hij had bij een onbekende
echtgenoote de volgende kinderen: Daniël (2) (die volgt); E r a r d ; R o b e r t , ridder,
bezegelde in 1310 het huwelijkscontract tusschen Reinoud, zoon van den graaf van
Gelder, en Sophia Berthout, dochter van den heer van Mechelen, en in 1312 de
oorkonde van Cortenbergh, in 1306 huwde hij Jutta van Eekeren; A g n e s , vermeld
in 1325; W i l l e m , vermeld 1310-28, stamvader der linies van Bos, Eys en
Oud-Valkenburg.
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur l' ancien comté de Hornes etc. (Gand
1850), 152-153; E. S l a n g h e n , Het markgraafschap Hoensbroeck (Maastricht
1859), 205; L o u i s d e C r a s s i e r , Comté de Hornes. Cour féodale et nouvelles
seigneuries in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg LXV (1929), 387.
Verzijl

[Ghoor, Daniël heer van (2)]
GHOOR (Daniël heer v a n ) (2), in oorkonden vermeld 1299-1311, zoon van den
voorgaande. Hij was drossaard van Brabant en een der heeren, aan wie Gerard
heer van Diest bij oorkonde van 29 Aug. 1306 opdracht gaf, de schadeloosstellingen
vast te stellen, die hij den hertog van Brabant schuldig was, wegens diens bijstand
tegen de oproerige inwoners der stad Diest. 7 Mei 1307 zegelde hij, met verschillende
andere grootvazallen en in hoedanigheid van drossaard van Brabant, de oorkonde,
door welke de hertog van Brabant aan de stad Léau vrijdom van belasting verleende.
Den 18. Sept. van hetzelfde jaar komt hij als getuige voor in een charter van Jan II,
hertog van Brabant, in hetwelk deze erkende, dat de hooge en lage gerechtigheid
van Mont-Saint-Guibert en van Dion behoorde aan den abt en het klooster van
Gembloux. In 1309 bezegelde hij de oorkonde van Jan II hertog van Brabant, door
welke deze te kennen gaf, dat hij Philippina gravin van Henegouwen wederom in
bezit had gesteld van het land van Mirwart. Hij had ten huwelijk J o h a n n a , dochter
van L a m b e r t v a n F e x h e genaamd S c h o o n v o r s t en Aleida van Haren.
Uit dit huwelijk: Daniël (3) (die volgt); J o h a n n a , echtgenoote van Diederich van
Argenteau; A l e i d a , abdis te Fôret bij Brussel (overl. in 1360) en Lambert (die
eveneens volgt).
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur l' ancien comté de Hornes etc. (Gand
1850), 152-153; E. S l a n g h e n , Het markgraafschap Hoensbroeck (Maastricht
1859), 205-206; L o u i s d e C r a s s i e r , Comté de Hornes. Cour féodale et
nouvelles seigneuries in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg LXV (1929),
387.
Verzijl

[Ghoor, Daniël heer van (3)]
GHOOR (Daniël heer v a n ) (3), in oorkonden vermeld 1343-80. Nadere
bijzonderheden aangaande hem zijn ons niet bekend. Hij was gehuwd met
C a t h a r i n a v a n A m s t e l , vrouwe van Mierlo, dochter van Arnold, heer van
IJsselstein. Uit dit huwelijk: Arnold (1) (die voorgaat); M a r i a , echtgenoote van
Mathieu de Launais, heer van Rummen, Ham, Beverlo enz.; J a n , heer van
Nieuw-Ghoor, zegelde met de drie jachthoorns, het schild, omgeven door een
uitgeschulpten schildzoom; M a r g a r e t h a , gehuwd met Costin heer van Berchem
en Ranst; en G e r a r d van Ghoor.
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1850), 155;
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E. S l a n g h e n , Het markgraafschap Hoensbroeck (Maastricht 1859), 206; L o u i s
d e C r a s s i e r , Comté de Hornes. Cour féodale et nouvelles seigneuries in Publ.
de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg LXV (1929), 387-388.
Verzijl

[Ghoor, Daniël van (4)]
GHOOR (Daniël v a n ) (4), heer van Aldenghoor, overl. 7 April 1451, zoon van Arnold
(1) (die voorgaat) en van C a t h a r i n a v a n d e W e i j e r . Hij ruilde 10 Juni 1428
met Willem van den Bongart zijn hoeve Ophoven in het land van Born tegen de
hoeve of het huis Aldenghoor bij Haelen. Daar dit beide leengoederen waren,
moesten zij wederkeerig verheven worden. Dit geschiedde 26 Juni van genoemd
jaar voor Frederik graaf van Meurs en Saarwerden, heer van Born en momber van
het land van Horn. Daniël was gehuwd met G e r t r u d i s v a n C a l d e n b r o e c k
(kasteel te Grubbenvorst) (overl. in 1472), dochter van Alard Fleck of Vlecke van
C. en van Elisabeth (of Lijsbeth) van Tegelen. Deze Gertrudis werd in 1414 als
erfgename haars vaders met Caldenbroeck beleend, behoudens haar moeder
Lijsbeth den lijftocht. Zij ligt met haar man in de kerk van Haelen begraven. Hun
kinderen waren: A l a r d , stichter der linie Caldenbroeck, daarmede beleend 1442,
1465 en 1473, overleed vóór 14 Juni 1489 en huwde met Bela van Kessel, dochter
van Sibert en Bela van Krieckenbeck; Arnold (2) (die voorgaat); J o h a n n a ,
echtgenoote van Godart van Bockholtz; C a t h a r i n a , gemalin van Gerard Haex
In der Heggen, wonende te Thorn; en E l i s a b e t h , priorin der Munsterabdij te
Roermond.
Zie: E. S l a n g h e n , Het graafschap Horn. De leengoederen Ghoor, Warenberg,
Aldenghoor en Nunhem in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg
XVI (1879), 31-34; L o u i s d e C r a s s i e r , Comté de Hornes. Cour féodale et
nouvelles seigneuries in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg LXV (1929),
388-389 (waar de grafsteen staat beschreven); over Caldenbroeck Maasgouw
(1901), 48, 51-52.
Verzijl

[Ghoor, Lambert of Lambrecht van]
GHOOR (Lambert of Lambrecht v a n ), pandheer van Schinnen, in oorkonden
vermeld 1367-86, zoon van Daniël (2) (die voorgaat) en J o h a n n a v a n F e x h e
genaamd S c h o o n v o r s t . Hij trof in 1367 met Mathilde van Gelder, gravin van
Cleef, een overeenkomst, waarin hij zich verplichtte aan haar huis Schinnen voor
500 oude schilden te verbouwen; hij werd in 1381, op Sent Petersdaghe Cathedra
(18 Jan.) in tegenwoordigheid van Johan Sack van Wijck, Winand van Dicteren en
Johan van Weirt, als leenmannen van Valkenburg, met de heerlijkheid Schinnen
beleend. In 1386 bekende hij, dat hertog Willem van Gulik en zijn gemalin Maria,
de pandpenning van 600 gulden, voor welke hem de heerlijkheid Schinnen verpand
was, hadden afgelost. Lambrecht van Ghoor was ook drossaard van Maeseyck. Hij
had zijn dienstmeid gehuwd.
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur l' ancien comté de Hornes etc. (Gand
1850), 154; E. S l a n g h e n , Het markgraafschap Hoensbroeck (Maastricht 1859),
205; H. P i j l s , Bijdrage tot de geschiedenis der voormalige heerlijkheid Schinnen
in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg LXIV (1928), 249; LXV (1929),
243.
Verzijl
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[Ghijsbrechtsz, Mels]
GHIJSBRECHTSZ (Mels) werd geb. te Dordrecht in 1595, was later korenkooper
in zijn geboorteplaats en kwam 8 Juni 1621 in het Grootkoopmansgild. Op 28 Mei
1635 (tweede Pinksterdag) werd hij door den Oudste Abraham Dircxsz.
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van Amsterdam in het ambt van Oudste bij de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht
bevestigd, met een predicatie naar aanleiding van Jer. 3:10, ‘Soo heeft (aldus luidt
het verhaal) Abraham Dircksz. (na het gebed) hem gekeerd tot Mels Gijsbrechtsz.
en hem gevraeght, ten eerste, of hij niet geloofde, dattet oude ende nieuwe testament
alleene niet en is het eenige rechtsnoer, daerwt ende daer na wij alles moeten
rechten, leeren en oordeelen, en waerneffens geen menscheninstellinghe of
plantingen moghen gehandhaeft worden; ten tweede, of Christus, des levendigen
Godts zoone, niet en is ons eenighe verdienste ter saligheyt; ten derde, of deze
beroepinge ofte dienst niet van Godt was; waerop van Mels Ghijsbertsz. jae
geantwoort zijnde, soo wert daer over van Abram Dirickxsz. versocht, op Mels
Ghijsbertsz., dat hij hem wilde vervoegen buyten de stoel comen, en zulckx geschiet
zijnde, soo zijn de andere drie Outstens mede wt en voort toe ghetreden, ende doen
bij Abram Dirickxsz. eenige redenen van knyebuyghinge verhaelt zijnde, soo is Mels
Ghijsbertsz. daernae nedergheboghen, ende doen heeft Abraham Diricksz. zijne,
alsmede dandere drie Outstens elck hare rechte handt, op Mels Ghijsbrechtsz. hooft
gheleydt, ende veel treffelicke redenen verhaelt ende aengetrocken, soo van
segheninge ende ghebenedidinge ende heeft vorder eyndelick hem gerefereert en
gekeert totte drie andere voorsz. Outstens, die eyndelick doen elck, doch weynich,
totte bevestinghe en het voorverhaelde hebben ghesproken, ende sulckx en 'tselve
gheeyndicht zijnde, soo heeft Abraham Diricxsz. en de drie andere Outstens Mels
Ghijsbrechtsz. als een lieve medehulper metter rechtehandt ende een kusse des
vredes ontfanghen ende aenghenomen’ enz.
Mels heeft de gemeente zeer loffelijk tot zijn dood 19 Juni 1648 gediend en is wel
gerust, met een levende hope, in den Heere ontslapen.
Hij was 28 Mei 1620 gehuwd met A n n e k e D i r c x d r .; drie zijner dochters
werden 1 April 1646 tot lidmaat der Doopsgezinden aangenomen.
Zie: Aant.boek der Doopsgez.
van Dalen

[Gigch, Mr. Dr. Jacob van]
GIGCH (Mr. Dr. Jacob v a n ), geb. te's Gravenhage 9 Dec. 1826, overl. aldaar 30
Sept. 1897, rechtsgeleerde. Hij was een zoon van Mr. Moses Jacobus van Gigch,
die volgt. Nadat hij het haagsche gymnasium had bezocht, waar hij tot de beste
leerlingen behoorde en tijdgenoot en vriend was van de latere hoogleeraren Kiehl
en S.A. Naber, liet hij zich 21 Aug. 1845 te Leiden inschrijven als student in de
letteren en rechten. Na een succesvolle studie promoveerde hij 1 Mei 1850 tot doctor
in de letteren op proefschrift Specimen continens tria capita Juvenalem ejusque
scholiastas spectantia (Lugd. Bat. 1850) en daarna 5 Mei 1851 in de rechten op
proefschrift De negotiis gestis (Hagae Com. 1851). Verscheidene jaren was hij
werkzaam bij het Middelbaar Onderwijs te Delft. Uit deze periode dateeren De rigting
van het wetenschappelijk onderzoek in onzen tijd op het gebied der klassieke letteren
('s Grav. 1851) en in samenwerking met E. M e h l e r verschillende vertalingen van
duitsche handboeken van W. P ü t z , nl. Schets van de aardrijkskunde en
geschiedenis der oude wereld. Naar de 6e Hoogd. uitg. (Amsterdam 1850); Schets
van de aardrijkskunde en geschiedenis der Middeleeuwen (Gorinchem 1854);
Handboek voor de geschiedenis en aardrijkskunde der Middeneeuwen (Gorinchem
1854); Schets der nieuwe geschiedenis voor de lagere klassen der gymnasiën
(Gorinchem 1854); Schets der oude geschiedenis en aardrijkskunde voor de lagere
klassen der gymnasiën (2e dr., Gorinchem 1855); Hand-
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beok der nieuwe geschiedenis (2 dln., Gorinchem 1855-56). Verscheidene dezer
handboeken beleefden meerdere drukken, die evenwel alleen door E. Mehler zijn
bewerkt.
Inmiddels had van Gigch zich meer op de rechtspraktijk toegelegd en zich te 's
Gravenhage als advocaat laten inschrijven. Hoewel het onderwerp van zijn
proefschrift ontleend was aan het privaatrecht, verwierf hij zich al spoedig als
schitterend en welsprekend pleitbezorger een grooten naam door de behandeling
van strafzaken. Zijn pleidooien worden geroemd als degelijk en kernachtig van
inhoud en onderscheidden zich niet minder door keurigheid van vorm en soberheid
van uitdrukking, de kenmerken van een klassieke opleiding. Een der bekendste
zaken waarin hij als advocaat optrad, was die tegen Henri Kerdijk, die met Lodewijk
Pincoffs als directeuren van de N.V. Afrikaansche Handels-vereeniging, beschuldigd
was van valschheid in geschriften van koophandel; Kerdijk werd bij arrest van den
Hoogen Raad van 6 Mrt. 1880 tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Onder redactie van van Gigch en Mr. C.C.E, d'E n g e l b r o n n e r verscheen één
jaargang van het Tijdschrift voor buitenlandsche en koloniale rechtspraak (Amsterdam
1856), dat evenwel geen levensvatbaarheid bleek te bezitten. Daarna schreef hij
een Beknopte handleiding voor de beoefening van het Nederlandsche handelsregt
('s Gravenhage 1864, 2e dr. 1869, 4e dr. Alkmaar 1886, 5e dr. 1894, 6e dr. herz.
door L.W. v a n G i g c h 1898, 7e dr. 1902, 8e dr. 1906, 9e dr. herz. door L. v a n
G i g c h Jr. 1917) en een Beknopte handleiding voor de beoefening van de gronden
der staats-, provinciale en gemeente-inrigting van Nederland ('s Gravenh. 1867, 2e
dr. 1873, 3e dr. Alkmaar 1882, 4e dr. 1888, 5e dr. 1894, 6e dr. herz. door L.W. van
Gigch 1899). In 1874 diende hij de Ned. Juristenvereeniging van prae-advies over
de bevoegdheid aan den verdediger van den beklaagde toe te kennen in het
vooronderzoek van strafzaken. Verder verrijkte hij het Tijdschrift van Strafrecht met
enkele bijdragen van zijn hand, nl. De voor de nachtrust bestemde tijd (1886-87),
De beleedigde partij (1888) en Telegraaf en telefoon in verband met ons Wetboek
van Strafrecht (1889).
Ten slotte verscheen nog van zijn hand: Wet regelende en beperkende de
uitoefening van het recht van vereeniging en vergadering enz. Met aant. door J a c .
v a n G i g c h (Gorinchem 1855) en Feestrede bij de viering van het eerste 25-jarig
bestaan van het Israël. oude mannen- en vrouwenhuis te 's Gravenhage 19 Aug.
1866 ('s Gravenh. 1866), terwijl een verhandeling over de Romeo and Juliet van
Shakespeare te vinden is in de Vaderlandsche Letteroefeningen, Mrt. 1853, blz.
93-110.
Hij stond bij zijn geloofsgenooten in hoog aanzien en was o.a. langen tijd lid van
den Kerkeraad der Ned. Israëlitische gemeente.
Zijn zoon Lodewijk Willem van G., geb. uit zijn huwelijk met H a n n a H a r t o g h ,
volgt.
Zie: De Navorscher III (1853), Bijblad, 82, 137; Weekblad van het recht 4478 (25
Mrt. 1880), 1, 7019 (6 Oct. 1897), 4; Algemeen Handelsblad, 2 Oct. 1897
(Ochtendblad); Album Studiosorum (Leiden); B r i n k m a n 's Catalogus; D.S. v a n
Z u i d e n , De Hoogduitsche Joden in 's Gravenhage (1913), 117-118.
Wijnman

[Gigch, Mr. Lodewijk Willem van]
GIGCH (Mr. Lodewijk Willem v a n ), geb. te 's Gravenhage 6 Febr. 1862, overl. te
Baarn 22 Aug. 1914, rechtsgeleerde. Hij was een zoon van den voorgaande en
studeerde te Leiden en
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te Amsterdam in de rechten (ingeschreven resp. 4 Oct. 1879 en 1884). Hij
promoveerde te Leiden op proefschrift getiteld Het onderzoek van strafzaken op de
terechtzitting. Aanteekeningen op de artt. 149 tot 169 van het Wetboek van
Strafvordering ('s Gravenh. 1886). Na zijn promotie vestigde hij zich als advocaat
te Amsterdam, aanvankelijk als medewerker van Mr. Ph. A. Haas, een bekend pleiter
in strafzaken (zie art. in dit dl.). Spoedig was een uitgebreide praktijk het loon van
zijn bekwaamheid en van zijn toewijding aan het belang zijner cliënten. In het
bijzonder trad hij op in strafzaken; het in 1886 ingevoerde Wetboek van Strafrecht
bood toenmaals jongen juristen een goede gelegenheid daartoe: Mr. S. Katz, Mr.
J.P.A.N. Caroli (zie de beide art. in dit dl.) en de latere hoogleeraar Mr. D. Simons
hebben op gelijke wijze naam gemaakt. Legio zijn de belangrijke processen, waarin
hij als verdediger optrad. Er worden hier genoemd de strafzaak betreffende de
verschillende financieele instellingen in een gebouw op de Keizersgracht te
Amsterdam (1902), de zaak van den haagschen tandarts, die van den predikant in
Friesland, de diefstal aan de Hembrug. Zijn laatste zaak, die van de Abbenbroeksche
vergiftiging, schijnt te veel van zijn krachten te hebben gevergd en zijn einde te
hebben verhaast. Eenige jaren voor zijn dood had hij nog een reis naar Indië
ondernomen in verband met een uitleveringskwestie. Hij was een hoogst bekwaam
rechtsgeleerde, een scherpzinnig en welsprekend advocaat; men noemde hem wel
eens den eersten pleiter in strafzaken in Nederland. In het bijzonder trok hem de
praktijk aan; behalve zijn dissertatie heeft hij dan ook geen wetenschappelijk werk
geleverd. Wel heeft hij enkele herdrukken van zijns vaders handleidingen bezorgd
(zie voorgaand art.).
In Juni 1895 werd hij bij herstemming tot lid van den Gemeenteraad van
Amsterdam verkozen (nog vóór de verdeeling der stad in kiesdistricten) en wel als
candidaat van de Radicale vereeniging en de Kiesvereeniging ‘Amstel's Burgerij’,
waarbij zich bij de herstemming de kiesvereeniging ‘Nederland en Oranje’ had
gevoegd. Hij nam zitting in de Commissie voor de strafverordeningen, in de
Commissie van bijstand in het beheer van de zaken van onderwijs en de Commissie
van bijstand in het beheer der gemeente-bedrijven. Als raadslid (sinds de verdeeling
van Amsterdam in kiesdistricten zat hij voor Amsterdam IV, als afgevaardigde der
liberalen) kwam hij met name op voor de belangen der onderwijzers en voor de
rechtspositie van politie- en brandweerpersoneel. Met groot talent bekleedde hij het
voorzitterschap van de Commissie van onderzoek in zake het eervol ontslag aan
Dr. de Gelder, onder-directeur der Gem. Electriciteitswerken, en het inwendig beheer
van dien tak van dienst (de andere leden waren L. Serrurier, A. Harmsen Jr., F.M.
Wibaut, C.L.M. Lambrechtsen van Ritthem). Van zijn voorstellen is bekend dat uit
1900, om uit de gemeentekas ƒ 20.000 ter beschikking te stellen voor de werklooze
diamantbewerkers.
Vele jaren fungeerde hij als rechtskundig raadsman der amsterdamsche
Juweliersvereeniging.
Uit zijn huwelijk met J u l i a K a t z , een zuster van Mr. S. Katz (zie art. in dit dl.)
werden twee zoons en twee dochters geboren. De oudste zoon L o u i s v a n
G i g c h J r . is advocaat te Amsterdam en was vele jaren medewerker van De
Telegraaf; een dochter J e t t y huwde met den huidarts Dr. E d . W i e n e r .

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

288
Zie: Weekblad van het recht 9663 (28 Aug. 1914), 4; Algemeen Handelsblad
Avondbl., 22 Aug. 1914, 1e bl., Ochtendbl. 23 Aug. 1914, 2e bl. (art. van Mr. R.J.
P o l e n a a r ), Avondbl. 25 Aug. 1914, 2e bl.
Wijnman

[Gigch, Mr. Moses Jacobus van]
GIGCH (Mr. Moses Jacobus v a n ), geb. te 's Gravenhage 1 Juli 1793, overl. aldaar
9 Mrt. 1858, rechtsgeleerde. Hij heette eigenlijk M o s e s J a c o b s en was een
zoon van den koopman J a c o b S a l o m o n s (die bij de invoering van den
Burgerlijken Stand in 1811 den naam v a n G i g c h aannam) en S a r a F r a n c i .
Hij was een pupil van koning Lodewijk Napoleon, omdat hij gered was uit de
buskruitramp te Leiden. Op 9 Nov. 1814 liet hij zich als jur. stud. aan de universiteit
aldaar inschrijven. Hij studeerde met groot succes onder de professoren Kemper
en van der Palm en promoveerde reeds in 1815 (op stellingen). In hetzelfde jaar
vestigde hij zich als advocaat te 's Gravenhage en fungeerde 43 jaar als zoodanig
eerst bij het Hoog Gerechtshof en later bij den Hoogen Raad der Nederlanden. Hij
was een talentvol jurist en bezat in groote mate de gave der welsprekendheid. Aan
een bijzondere gemoedelijkheid paarde hij een onbegrensde overgave aan de
belangen van zijn cliënten. Vele jaren was hij lid van den Raad van Toezicht der
Orde van advocaten.
In de joodsche wereld zijner woonplaats nam hij een vooraanstaande plaats in.
Bij den opperrabbijn Berenstein had hij talmoed geleerd, welke studie hij zeer
aanbeval om het verstand te scherpen. Sinds 1833 was hij voorzitter van de
schoolcommissie der Israëlitische Gemeente, verder was hij sinds 1841
president-regent van het Israëlitische oude mannen- en vrouwenhuis (als zoodanig
werd hem een penning aangeboden, gesneden door Jacques Wiener en aanwezig
in het Kon. Penningkabinet te 's Gravenhage), vice-president van de Hoofdcommissie
tot de Zaken der Israëlieten enz.
Hij woonde te 's Gravenhage op den Gedempte Burgwal wijk F, no. 60, in het
huis waarin ook reeds zijn ouders gevestigd waren geweest.
Hij huwde te 's Gravenhage 20 Juli 1825 H a n n a B e r c l a u , geboortig uit
Amsterdam, een dochter van den koopman S a l o m o n B e n e d i c t u s B e r c l a u
en M a r i a n n e F r a n c i s . Uit dit huwelijk werden verscheidene kinderen geboren;
een zoon Jacob gaat voor.
Zie: Album Studiosorum (Leiden); Weekblad van het Recht 992, 4; 1937 (11 Mrt.
1858), 4; D.S. v a n Z u i d e n , De Hoogduitsche Joden in 's Gravenhage (1913),
104, 138, 142, 145, 152; mededeelingen van D.S. v a n Z u i d e n te 's Gravenhage.
Wijnman

[Gillaert, Jan]
GILLAERT (Jan), kartuizerprior, geb. te Sint Omer, overl. bij Zierikzee 15 Nov. 1483.
In 1456 was hij ingetreden bij de kartuizers van Herne bij Enghien, waar hij in 1457
als monnik zijn professie deed. Toen in 1470 van de kloosters bij Enghien en Gent
initiatores werden- gezonden om den grondslag te leggen voor het delftsche convent,
zond men ook hem derwaarts. Hij werd vicarius van de delftsche chartreuse. In
1478 heeft het generaal kapittel der Grande Chartreuse hem benoemd tot prior van
het klooster Sionsberg bij Zierikzee. Dit ambt heeft hij tot aan zijn dood bekleed,
waarna hij is opgevolgd door Cornelis Anthonisz.
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Zie: A. B e e l t s e n s e n J. A m m o n i u s , Chronique de la chartreuse de la
Chapelle à Hérinnes lez-Enghien, publiée par E. L a m a l l e S.J. (Louvain 1932)
22, 63, 68, 79; H.J.J. S c h o l t e n s , Bijdrage tot de Gesch. v.h.
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voorm. kartuizerklooster buiten Delft in Bijdr. Gesch. Bisd. Haarlem XLIX, 329,
332-334.
Scholtens

[Gillig, Jacob]
GILLIG (Jacob), schilder, werd in 1636 (?) te Utrecht geboren en stierf aldaar 24
Juli 1701; zijn vader was de drapenier M i c h a e l G i l l i g , koopman en daarna
gevangenisbewaarder. Ook Jac. was eerst koopman en na 1691, toen zijn financiën
minder gunstig werden, eveneens gevangenisbewaarder. Op ongeveer 25-jarigen
leeftijd huwde J. met H e s t e r W i l l a e r t s , dochter van den zeeschilder Adam
Willaerts. Door dit huwelijk kwam hij dus in nauw verband met een familie, waarin
het genre van schilderen, waarin hij zou gaan uitmunten, reeds beoefend werd,
want zijn oudere zwager Abr. W. (overl. 1669) en zijn zwager Isaäc, die maar weinig
ouder dan J. moet geweest zijn, waren schilders van vischbanken en zeestukken.
Zijn schoonvader stierf in 1664 en omstreeks dien tijd is J. waarschijnlijk begonnen
met het schilderen van zijn vischstillevens; zijn vroegst gedateerde stukken toch
zijn uit dien tijd. 19 Mei 1661 was J.'s zoon M i c h a e l eveneens later schilder,
geboren. 2 Nov. 1680 stierf zijn vrouw, nadat zij beiden eerst hun testament hadden
gemaakt, waarbij Jacobs vader en zijn zwager Isaäc W. getuigen waren. Ongeveer
een half jaar daarna reeds huwde hij voor de tweede maal met E l i s . G l o v e r ,
weduwe van Dirck Boomer; ook hier was Is. Willaerts weer getuige. J. schijnt een
groot deel van zijn leven in goeden doen geweest te zijn; 8 Juni 1686 toch huurt hij
een huis met stal en koetshuis van Joh. L. Godin, heer van Maersebroek. Een bewijs
van appreciatie van zijn kunst levert de voorwaarde bij de huur van dit huis; hij moest
namelijk beloven een schilderij te maken voor den schoorsteenmantel van diens
huis op het St. Pieterskerkhof. 28 Dec. 1691 stierf El. Glover en omstreeks dit jaar
schijnen zijn financieele omstandigheden ook minder geworden te zijn, daar hij na
dien tijd het ambt van gevangenbewaarder op Hasenberg te Utrecht ging vervullen.
Van Houbraken hooren wij nog, dat hij ‘potsig in zijn omgang’ was. G. was schilder
van banken met visch op de markt en andere stillevens in fijnen zilverachtigen toon,
bij voorkeur schildert hij zoetwatervisschen, maar ook zeevisch, kreeft enz., alles
met vischgerei enz. Als achtergrond geven deze stukken dikwijls landschappen o.a.
zeeën weer, die zijn zwager Isaäc Willaerts of misschien ook nog zijn schoonvader
geschilderd zullen hebben. G. behoort tot de laatsten der reeks stillevenschilders
in Utrecht; hij was ongeveer een 50 jaar jonger dan Abr. van Beyeren, die in dit
genre uitmuntte, maar G. is niet zoo kleurig in zijn schilderen als deze, minder frisch.
De opbouw zijner composities is echter licht en sierlijk en daarin komt hij meer
overeen met de vlaamsche schilders dan met de hollandsche, wier werken in den
regel zwaarder en plomper waren. Zijn vroegst gedat. schilderij is van 1664, op
andere schilderijen komen o.a. de jaartallen 1665, 1668, 1678, 1679, 1680, 1684,
1687 en 1693 voor. Dat G. ook portretten schilderde, zooals Houbraken meent, is
niet waarschijnlijk. Zijn naam komt niet voor in het utrechtsche S. Lukasgildeboek.
Zie: A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (Wien u. Leipzig 1906) I, 586; W.
B o d e , in Graphische Künste (1888); U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgem.
Künstlerlexikon (Leipzig 1921) XIV, 40; aant. M o e s (schilderijen) Prentenkabinet
te Amsterdam.
J.M. Blok

[Glasenap, Joachim Reinhold baron van]
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Keulen in 1800. Hij was een zonderling en avontuurlijk man, over wien een menigte
meer of minder geloofwaardige anecdoten in omloop zijn gebracht. Als luitenant in
pruisischen dienst, wellicht bij de bezetting te Gelder, huwde hij in 1744 met A n n a
E l i s a b e t h barones v a n H o n d t , die eerst door hem was geschaakt. Zij was
een dochter van Werner Wirich baron van Hondt (von Hundt zum Busch) en Johanna
barones van Quadt-Wickerath, en bracht hem de heerlijkheid Tegelen, het kasteel
Holtmühle en het huis Wambeek of Wambach aldaar en het huis de Puteick of
Puttingh te Kessel (Lb.) (waarmede zij 12 Dec. 1747 werd beleend) ten huwelijk.
Van hem wordt verder verteld, dat hij in den zevenjarigen oorlog dapper
moegestreden heeft en negenmaal verwond zou zijn. Hij was een echte bonvivant,
wiens grootste genoegen bestond in kostbare feestgelagen, waardoor hij zich tot
de ooren in de schuld stak. De officieren van zijn regiment waren bijna dagelijks te
gast op zijn kasteel, waar hij ook een tijdlang eigen cavalerie gehouden heeft. Ter
afwisseling trok hij af en toe er op uit en reed vol glorie met zijn kleine compagnieën
naar Cleef, Duisburg en zelfs naar Wesel. Wegens zijn vele schulden was hij
gedwongen in 1749 zijn huis de Putting en de Pannekoel te verkoopen en wel aan
Joannes Joseph van Wessem, raadsheer in het Hof van Gelder te Venlo. In 1752
trachtte hij het kasteel Tegelen bomvrij te maken en liet daarom het dak met
geweldige aardmassa's bezwaren, doch een deel van het gebouw stortte door de
belasting in, waarbij een metselaar uit Gelder onder de puinhoopen begraven werd.
Hij liet ook de thans als zeldzaamheid gezochte 2 cleefsche stuiverstukken of
Glasenepkes slaan, welke het jaartal 1755 dragen; waarschijnlijk diende dit jaartal
slechts tot misleiding, en heeft het slaan geruimen tijd later plaats gehad. Hij geraakte
meer en meer in schulden, voerde met zijn schuldeischers menigvuldige processen,
terwijl zijn goederen langzamerhand in verval geraakten. Den 14. Febr. 1757 verkocht
hij zijn goed Wambach met zijn ap- en dependentiën aan Willem Frederik baron
d'Olne, heer tot Olne, Soumagne, Saint Hadelin en Baarlo. Het kasteel Holtmühle
werd sedert 1771 niet meer bewoond. Als ‘Jonker van Glasenap’ zou hij zich dan
op het tot den Daelerhof behoorende kasteeltje bij Dülken teruggetrokken hebben,
zonder echter zijn militaire beuzelarijen prijs te geven. In 1790 zag hij zich ten slotte
genoodzaakt, volmacht te geven tot den verkoop van het kasteel Holtmühle. Zijn
echtgenoote, die met hem in onmin leefde, werd bij de daaropvolgende overdracht
van het goed aan Mr. Gerardus Everhardus Vos de Wael, raadsheer in het Hof van
Justitie te Venlo (1784-95), bijgestaan door haar schoonzoon Adriaan Werner von
Calecum-Lohausen, gehuwd met haar dochter H e l e n a L o u i s a F r a n c i s c a
v a n G l a s e n a p . Ten slotte zou Glasenap geheel in armoede geraakt zijn, als
zijn koetsier niet voor hem was gaan bedelen. Na zulk een veelbewogen leven vond
hij eindelijk als zieke landlooper opname in een keulsch armenhuis, waar hij in 1800
op 83-jarigen leeftijd overleed.
Zie: G. P e e t e r s , Chronologische beschrijving van Tegelen in Publ. de la soc.
hist. et arch. dans le duché de Limbourg XIII (1876), 62-63; H. d e l' E s c a i l l e ,
Genealogie Hundt in Publ. (als voren) XXXIII (1896-97), 354; A.G.C. v a n D u y l ,
Lijst der vroegere bezitters van het adellijke huis Holtmühle te Tegelen in Maasgouw
(1888), 34; A.F. v a n B e u r d e n , De wilde baron
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in Limburg's Jaarboek XIX, 2de afl. (1913), 78-89; J o h a n n F i n k e n , Geschichte
der Stadt Kaldenkirchen, 46; R i t t e r , Das Jülicher land, 459; J. V e r z i j l , Het
kasteel Holtmühle te Tegelen en zijn bewoners in Nedermaas Dec. 1929, 52-54; J.
Deilmann, Geschichte des Amtes Brüggen (Süchteln 1930) II, 66-67; J. V e r z i j l ,
Adellijke huizingen in Limburg, Het Huis Wambach te Tegelen in N. Venlosche Cour.
5 Apr. 1932.
Verzijl

[Glinstra, Johannes van]
GLINSTRA (Johannes v a n ), geb. 1612 te Leeuwarden, overl. 10 Oct. 1678, zoon
van C e n t Y p c k e s , burgemeester van Leeuwarden en M a y c k e G a d e m a ,
ontleende zijn naam aan de door zijn moeder aangekochte state Glins onder Dronrijp,
liet zich in 1631 inschrijven als student te Franeker, 30 Aug. 1634 te Leiden, daarna
aan fransche academies in 1636. Te Franeker verdedigde hij onder den hoogleeraar
Bernhardus Schotanus tot zevenmaal toe onderscheidene stellingen, die in 1634
te Franeker werden uitgegeven onder den titel: Selectarum quaestionum, ad jus
civile Justinianeum quinquaginta libris Pandectarum comprehensum, Disputationes
Septem. Men vindt daarin, behalve een voorrede en een door den schrijver gehouden
Allocutio, onderscheidene verzen, voor die gelegenheid opgesteld o.a. door de
hoogleeraren Schotanus en Rhala. In 1638 trad hij als advocaat voor het Hof te
Leeuwarden op, en werd tegelijk schepen en pensionaris dier stad. Van Dec. 1645
tot zijn dood was hij Raadsheer ten Hove van Friesland. Hij was gehuwd met
J e e p c k e L y c k l a m a à N i j e h o l t , die hem geen kinderen schonk.
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel I, 257, II, 174; Catalogus der Bibliotheek
van het Friesch Genootschap, 209; Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland, 40;
G. d e W a l , De Claris Juris consultis Oratio, 371, Annot., 121; E r n e s t u s
B a d e r s , Poemata, 55; H e n r . N e u h u s i u s , Extemporanea Poëmata, p. 152;
J. S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leiden
1869), 131, 207.
Wumkes

[Gobbelschroy, Mr. Pierre Louis Joseph Servais van]
GOBBELSCHROY (Mr. Pierre Louis Joseph Servais v a n ), geb. te Leuven 10 Mei
1784, overl. te St. Lambrechts Woluwe (Zuid-Brabant) 3 Oct. 1850, was de zoon
van M.J. v a n G o b b e l s c h r o y , onder Willem I tot zijn overlijden 9 Mrt. 1825 lid.
van den Raad van State.
Hij studeerde te Leuven, waar hij den graad van licencié en droit verkreeg, en
ging in de fransche administratie. In 1812 werd hij benoemd tot onder-prefect te
Deventer. In Nov. 1813 ging hij in zuidnederlandschen dienst over en werd hij te
Brussel secretaris van de staats-secretarie. In 1815 ging hij in nederlandschen
dienst over en op 10 Jan. 1816 werd hij benoemd tot referendaris 1e klasse.
Hij werd 19 Juni 1825 benoemd tot minister van Binnenlandsche Zaken, Onderwijs
en Waterstaat. Toen Goubau d'Hovorst (dl. VIII, kol. 626) op 10 Juli 1826 met ingang
van 1 Aug. d.a.v. ontheven werd van zijn ambt van directeurgeneraal van den
roomsch-katholieken eeredienst en dit departement tegelijk werd opgeheven, werden
de zaken daarvan onder van Gobbelschroy gebracht. Hij heeft dit deel van zijn
dienst,gesteund door den referendaris Mr. P.G. van Ghert, geheel beheerd in den
geest van Goubau. Het in 1825 opgerichte collegium philosophicum te Leuven,
waarvan de bedoeling was, priesters van meerdere ontwikkeling dan de uiterst
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had willen uitroeien, bleven bestaan. Over de geheele lijn werd door den Koning in
1829, hopende het verbond tusschen liberalen en clericalen te breken, toegegeven
en het collegium in dat jaar gesloten, hoewel de gematigde aartsbisschop van
Mechelen prins de Méan er curator van was. Het verbond bleef evenwel in stand.
Met den pauselijken stoel werd 18 Juni 1827 een concordaat gesloten, dat geheel
buiten medewerking van van Gobbelschroy door de Celles (dl. VII, kol. 290) tot
stand gebracht werd. Voorloopig werd het door zijn tegenwerking niet ingevoerd en
ook later, na den belgischen opstand, is dit in Nederland niet geschied.
Toen de Koning meende, dat door zijn toegeven de vrede met de zuidelijke
ultra-clericalen bezegeld zou worden, achtte hij het ook wenschelijk, dat van
Gobbelschroy, vrijdenker op religieus gebied, door geloovige Roomsch-Katholieken
vervangen zou worden. Het departement van roomsch-katholieken eeredienst werd
4 Dec. 1829 weder ingesteld met ingang van 1 Jan. 1830 en tegelijk van
Gobbelschroy voor de afdeelingen Binnenlandsche Zaken en Onderwijs door den
gematigden roomschen de la Coste vervangen. Tegelijk werd het departement van
Marine, Nationale Nijverheid en Koloniën opgeheven en werden een departement
van Marine en een van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën geschapen.
Van dit laatste werd van Gobbelschroy minister. Toen de belgische opstand uitbrak
en 4 Oct. 1830 Brussel door de troepen van prins Frederik ontruimd moest worden,
werd de Prins van Oranje door den Koning naar Antwerpen afgevaardigd en belast
met het tijdelijk beheer der Zuidelijke Nederlanden. Hem werden als ministers
toegevoegd de hertog van Ursel, oudminister van Waterstaat, president, van
Gobbelschroy en de la Coste. De Prins benoemde 5 Oct. een raad, bestaande uit
11 zuid-nederlandsche Kamerleden. Hij vaardigde een proclamatie uit, waarin hij
administratieve scheiding beloofde. Toen de zaak van den Prins niet vorderde,
verlieten de meesten Antwerpen en eindelijk verlieten de Prins en allen, die hem
nog trouw gebleven waren, nadat de bovengenoemde opdracht 20 Oct. was
ingetrokken, die stad. Van Gobbelschroy verkreeg op zijn verzoek 22 Oct. eervol
ontslag, trok zich op zijn goederen terug en heeft geen politieke rol meer gespeeld.
Hij werd in 1825 associé van de Brusselsche Academie royale en in 1826 lid van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
Ramaer

[Goblet, Albert Joseph graaf]
GOBLET (Albert Joseph graaf), sedert 1838 G o b l e t d'A l v i e l l a , geb. te Doornik
26 Mei 1790, overl. te Brussel 5 Mei 1873, was de zoon van een magistraatspersoon.
Reeds in 1802 werd hij leerling van het militaire prytaneum te Saint-Cyr, en in 1807
verwierf hij daar een prijs voor wiskunde. In 1809 werd hij toegelaten op de école
polytechnique te Parijs en in 1811 werd hij officier der genie. Op 21 Aug. 1812 werd
hij tot luitenant der sappeurs benoemd en naar Spanje gezonden. Hij nam 21 Juni
1813 deel aan het gevecht bij Vittoria en daarna aan de verdediging der vesting
San Sebastian. Daarbij was hij van de 9 officieren de eenige niet gewonde; 6 hunner
zijn daar gesneuveld. De vesting werd door hem 8 Sept. 1813 aan de Engelschen
overgegeven. Op 1 Jan. 1814 werd hij kapitein.
In Febr. 1815 ging hij in nederlandschen dienst en voor zijn dapper gedrag in Juni
1815 bij Quatrebras en Waterloo onder den generaal de Perponcher werd hij ridder
van de Militaire Willems-
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orde. Hij werd nu als genie-officier belast met de reconstructie der vervallen vesting
Nieuwpoort in West-Vlaanderen en vervolgens in 1822 tot eerstaanwezend ingenieur
te Doornik benoemd.
In 1824 en 1825 vergezelde hij den Prins van Oranje, den lateren Willem II, op
een reis naar Duitschland en Rusland. Na afloop dier reis werd hij belast met het
herstel der vesting Meenen. Hij was daar op 10 Oct. 1830 nog in garnizoen, toen
hij het verzoek van den Prins van Oranje ontving om bij hem te Antwerpen te komen.
Hij voldeed daaraan en kreeg nu van prins Frederik bevel om zich naar Vlissingen
te begeven. Hij vond dit te ver weg van Brussel, daar hij van het voorloopig bewind
reeds een verzoek gekregen had om zich aan zijn zijde te scharen, en besloot 14
Oct. te deserteeren en zich bij dat bewind aan te melden. Den volgenden dag werd
hij benoemd tot kolonel, op 31 Jan. 1831 tot brigade-generaal. Op 26 Febr. 1831
volgde zijn benoeming tot minister van oorlog, maar reeds 24 Mrt. d.a.v. verkreeg
hij als zoodanig ontslag. Hij was zeer ontevreden over het congres, dat vele
aangevraagde gelden voor het leger weigerde, terwijl de magazijnen ledig waren.
Hij werd onmiddellijk tot directeur-generaal der genie benoemd.
Tijdens den Tiendaagschen veldtocht van 3 tot 12 Aug. 1831, was hij bij den stat
van koning Leopold I. Ook hij heeft hier, waarschijnlijk omdat hij nimmer hoofd van
een belangrijke afdeeling in oorlogstijd geweest was, niet tot maatregelen in het
belang van België kunnen medewerken. Hij werd 12 Aug. door Leopold belast met
het sluiten der overeenkomst, waardoor het leger, dat anders gevangen genomen
ware, naar Mechelen kon aftrekken. De afspraak was, dat de belgische troepen tot
den volgenden middag te Leuven zouden blijven. De generaal de Tiecken de Terhove
hield zich daaraan niet, maar trok reeds den 12en af. Toen de generaal Goblet hem
opmerkzaam maakte, dat dit niet was zooals het behoorde, zeide hij hem: ‘Fiche
moi le camp, vous n'êtes qu'un traître’, altijd wanneer Niellon, die dit vermeldt,
waarheid spreekt, hetgeen zeer onwaarschijnlijk is.
Op 31 Aug. 1831 werd Goblet tot lid der Kamer van volksvertegenwoordigers te
Doornik gekozen. Hij toekende 14 Dec. d.a.v. namens de belgische regeering te
Londen een verdrag, waarbij zij zich verbond, de vestingen Meenen, Atte, Bergen
in Henegouwen, Philippeville en Marienbourg te ontmantelen.
Bij de periodieke verkiezingen van 1832 werd hij, als tot de liberale partij
behoorende, te Doornik niet herkozen, maar enkele weken later te Brussel gekozen.
Op 17 Sept. 1832 volgde zijn benoeming tot minister van Buitenlandsche Zaken.
Van 18 Mei tot 12 Juli 1833 nam hij tegelijk tijdelijk het Ministerie van Oorlog waar.
Beide ministerschappen werden afgebroken toen hij op laatstgenoemden datum
belast werd met een zending naar Londen, waar hij naast den gezant S. Vandeweijer
als zoodanig optrad. Na afloop der onderhandelingen werd hij 27 Dec. 1833 tot
gezant te Berlijn benoemd. Van Juli tot Dec. was zijn ministerschap door F. graaf
de Mérode waargenomen; deze volgde hem nu op. Hij schijnt daar niet als gezant
te zijn toegelaten, althans hij werd nu weder inspecteur der fortificatiën en der genie.
Hij had ook ontslag genomen als Kamerlid. Als genie-officier ontwierp hij een
verdedigingsstelsel tegen Nederland tusschen de Schelde en de Maas. Op 5 Juli
1835 werd hij benoemd tot luitenant-generaal. In 1837 werd hij benoemd tot gezant
te Lissabon.
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De Koningin van Portugal benoemde hem 21 Juli 1838 tot graaf van Alviella en deze
benoeming werd in hetzelfde jaar door den Koning van België goedgekeurd. Op 16
Apr. 1843 werd hij opnieuw tot minister van Buitenlandsche Zaken benoemd. In
ditzelfde jaar verkoos Doornik hem weder tot Kamerlid. Op 1 Sept. 1844 kwam een
voor België voordeelig verdrag met het noordduitsche tolverbond tot stand. Op 30
Juli 1845, toen een clericaal kabinet optrad, verkreeg Goblet ook ontslag als minister
en in 1847 nam hij een herkiezing als Kamerlid niet aan. Hij werd nu weder
inspecteur-generaal en bleef dit tot hij 24 Febr. 1854 gepensionneerd werd. In Juni
1854 werd hij opnieuw tot Kamerlid voor Brussel gekozen. In 1859 nam hij als
zoodanig ontslag.
Evenals omtrent de Failly (dl. VIII, kol. 526) is het denkbeeld van verraad van
Goblet tijdens den Tiendaagschen veldtocht van allen grond ontbloot. Vooral bij
hem, die gedurende nog 28 jaren zoozeer de achting van alle Belgen genoot, blijkens
al de hem opgedragen hooge ambten, is die mogelijkheid gelijk nul.
Hij huwde 14 Jan. 1818 A n n e M a r i e A d e l ï d e D a u r i a n , geb. 10 Febr.
1793, overl. 12 Mrt. 1863, bij wie hij 2 zonen had, van wie een op den leeftijd van
12 jaren stierf.
Hij schreef: Des cinq grandes puissances de l'Europe dans leurs rapports politiques
et militaires avec la Belgique; Une mission à Londres en 1831; Dix-huit mois de
politique, se rattachant à la première attainte portée aux traités de 1815.
Ramaer

[Gockinga, Ludolph]
GOCKINGA (Ludolph), geb. te Groningen in 1671 uit een aanzienlijke patricische
regentenfamilie, liet zich 4 Sept. 1683 inschrijven als phil. stud. aan de hoogeschool
van zijn geboortestad, Hij is bekend geworden door velerlei gelegenheidsgedichten
en enkele tooneelspelen, die hij publiceerde, o.a.: Zegezang aan den
Grootmachtigsten koning Willen III (1699); De overwonnen wreedheyd of de sugtende
Philocalus, geketend in de boeyen van Dorimene; De misnoegde Natuur over de
ongehoorsaamheid van Dorimine; Klinkdigten, Bruyloftsdigten, Treur-, Lof- en
verjaargedigten, Mengeldichten; Groningaas Adelaar of de Gedagten van L.G.
(Gron. 1699).
Zie: 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 , Biogr. Woordenboek
der N. en Zuidnederl. Letterk. (Amst. 2e dr.), 282.
Wumkes

[Godefroy, Abraham Nikolaas]
GODEFROY (Abraham Nikolaas), geb. te Amsterdam 12 Aug. 1822, overl. aldaar
29 Dec. 1899.
Na gewoon onderwijs te hebben ontvangen, werden zijn studiën voor architect
geleid door W.J.J. Offenberg en B. de Greef Jzn. Hij werkte onder meer mee aan
den bouw der Koopmansbeurs aan den Dam te Amsterdam in de jaren 1841-45. In
dien tijd ontwikkelde hij zich ook tot een wiskundige van naam. Bij een prijsvraag
voor een vereenigingsgebouw voor de Koninklijke Nederlandsche Yachtclub te
Rotterdam in 1848 werd zijn ontwerp bekroond, en onder zijn leiding werd dit gebouw
tot stand gebracht. Onder zijn directie werden zoowel in als buiten Amsterdam zeer
vele gebouwen van allerlei aard opgericht. Op initiatief van Godefroy werd door de
Maatschappij tot bev. der bouwkunst overgegaan tot het uitgeven van Afbeeldingen
van oude bestaande Nederlandsche gebouwen. In de Bouwkundige bijdragen,
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zijn hand voor. Godefroy was o.m. bestuurslid van bovengenoemde Maatschappij
en
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hij werd in 1881 tot eerelid daarvan benoemd. Verder was hij voorzitter (na zijn
aftreden eere-bestuurslid) van het Wiskunstig Genootschap ‘Een onvermoeide
arbeid komt alles te boven’. Zijn wiskundige bibliotheek schonk hij aan dit
Genootschap, zijn bouwkundige bibliotheek, die hij aan het Rijk afstond, werd
opgenomen in de bibliotheek van het Rijksmuseum.
Zijn portret komt voor in Bouwkundig Weekblad (1900), 1; Wereldkroniek (1900),
13 Jan.
Zie: C.T.J.L. R i e b e r , A.N. Godefroy in Bouwkundig Weekblad (1900), 1;
Wereldkroniek (1900), 13 Jan.; P.H. S c h o u t e n , A.N. Godefroy in Nieuw Archief
voor wiskunde, 2e R. IV (1900), 353.
Hoogeveen

[Goedhart, Joseph Pieter]
GOEDHART (Joseph Pieter), geb. te Dubbeldam 8 Nov. 1822, overl. te Dordrecht
21 Febr. 1887, was de zoon van B a s t i a a n G o e d h a r t en C o r n e l i a d e
W i t . Hij begon onder de Schoolwet van 1806 te Dordrecht een bijzondere School,
die later als de ‘School in de Munt’ gunstig bekend stond. In 1881 gaf hij die aan
jongere krachten over. Voor de lichamelijke opvoeding der jeugd en de
volksgezondheid interesseerde hij zich, stichtte te Dordrecht de eerste
Gymnastiekschool op een van de gemeente in erfpacht verkregen terrein, voorts in
1852 een zweminrichting en in 1869 een badhuis. Voor het onderwijs schreef hij
(met H. T e m p e l a a r ) Nieuw practisch Rekenboek, 5 stukjes (1849); Beknopte
Geschiedenis en plaatselijke Beschrijving der stad Dordrecht, kl. 80. (1850);
Vijfhonderd Nieuwe voorstellen ter toepassing der Hoofdregelen enz. (met H.
T e m p e l a a r ), kl. 80. (1861); Proza en Poezij voor de verstgevorderde leerlingen
eener lagere school, kl. 80. (1863). Verder gaf hij uit: Twee hoofdbeletselen, die er
voor den onderwijzer kunnen bestaan in devorming der jeugd. Wenken voor ouders,
kl. 80. (1853). Ook in tijdschriften verschenen artikelen van zijn hand. Hij was
tweemalen gehuwd, eerst met P i e t e r n e l l a J o h a n n a V e r h o e v e n , daarna
met J o h a n n a S e l s .
Zie: Dordrechtsche Crt. 22 Febr. 1887.
van Dalen

[Goris, Hendrik of Henricus]
GORIS (Hendrik of Henricus), ged. te Venlo 16 Dec. 1615, overl. te Roermond vóór
of op 7 Aug. 1664, zoon van G e r a r d en A n n a v a n d e r D o n c k . Hij werd 6
Aug. 1644 burger van Roermond, was schepen aldaar 1650-64 en burgemeester
in 1661. 5 Nov. 1654, 2 Mei 1656 en 28 April 1661 wordt hij vermeld als lid der
burgerwacht te Roermond en commissaris van het 5e kwartier; 28 Juni 1657 kregen
hij en schepen Ludovicus Vincentius Syceram voor hun reis naar Venlo 29 gulden
en 9 stuiver uitbetaald; 7 Febr. 1658 kregen de schepen Henricus Goris, de
peijburgemeester Christiaan van Berckeler en de raadsverwant Peter Wolters wegens
hun moeite bij het slaan, uitgeven en verwisselen der laatste duiten ieder 140 gulden
uitbetaald; den 8 Mei 1659 was hij één der commissarissen van het houtgeding te
Melick; den 11. Sept. 1662 één der commissarissen voor het maken van de nieuwe
kap op den toren der St.Christoffelkathedraal; den 2. Mrt. 1663 werd hij met den
schepen Frans Pollart en met den secretaris Arnoldus Pollart gecommitteerd om
de archieven der stad na te zien en alles met behoorlijken inventaris in goede orde
te leggen; den 7. Aug. 1664 werd de schepen Goswinus van Dulcken in plaats van

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

den overleden schepen Henricus Goris tot provisor der parochiale kerk van St.
Christoffel aangesteld. Schepen Goris was ook lid der O.L. Vrouwe Broederschap
Op ter Poorten te Roermond. Hij huwde tweemaal: eerst te Roer-
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mond 24 Juni 1646 J o a n n a B o r d e l s (ged. aldaar 28 Nov. 1618, dochter van
Andreas en Francisca de Veer), later te Venlo 2 Nov. 1659 C a t h a r i n a (v a n )
W e l c k e n h u y s e n (ged. aldaar 24 Oct. 1620, dochter van Joannes en Catharina
Bijl). Uit het eerste huwelijk o.a. E l i s a b e t h (ged. 20 Febr. 1649), religieuse in het
Groot Klooster te Maeseyck in 1680 en J o a n n a F r a n c i s c a (ged. 4 Dec. 1653),
huwde te Roermond 26 Mei 1703 met Joannes Moons, ontvanger te Erckelens. Uit
het tweede o.a. J a c o m i n a (ged. te Roermond 4 Mei 1662, begr. te Venlo 27 Nov.
1724), huwde aldaar 22 Oct. 1686 Joannes Conraetz (ged. 24 Nov. 1646, begr. 15
Dec. 1713), glasmaker, lid van het St. Lucasgilde 1670-1711, weduwnaar van Joanna
Wijnen, en zoon van Wilhelmus C. en Gertrudis Beekers.
Zie: J. V e r z i j l , Genealogie Goris (in handschrift); A.F. v a n B e u r d e n , Familie
Goris in Limburg's Jaarboek VI, 1-2. afl. (1898-99), 28 (hier aangevuld); d e z ., De
Handelingen van den Magistraat der stad Roermond (1596-1596) in hetz. jaarboek
IX, 1-2. afl. (1903), 121, 122, 125, 129, 130, 134, 139, 143, 145, 150; E m .
J a n s s e n , Register van de O.L. Vrouwe Broederschap Op Ter Poorten in hetz.
jaarb. XXXIV, 1. afl. (1928), 9.
Verzijl

[Goris, Wilhelmus]
GORIS (Wilhelmus), geb. te Venlo omstr. 1605, overl. te Grefrath omstr. 1680,
oudste zoon van G e r a r d en A n n a v a n d e r D o n c k . Hij werd 12 Juli 1620
met zijn vader en broeders, Seger, Tilman, Govert en Hendrik Goris, burger van
Nijmegen. Den 17 Dec. 1633 verscheen hij als gevolmachtigde van zijn broeder
Hendrik en van zijn moeder Anna van der Donck, weduwe van Gerard Goris,
eveneens met Wilhelmus Duycker, als voogden der overige kinderen en droeg het
hun van Maria van Vogelsanck, weduwe van Wolter van Erk, aangevallen vierdedeel
in de hoeve ‘den Hoffacker’, leenroerig van den heer van Baarlo en aldaar gelegen,
over aan zijn broeder Seger Goris. Hij was landscholtis van het ambt Crieckenbeck,
in welke hoedanigheid wij hem voor het eerst vermeld vinden den 24 Nov. 1638,
wanneer hij, met Johan van Hasselt, raadsverwant van Venlo, in een overdracht
voorkomt, als gevolmachtigde van Herman de Laet en zijn echtgenoote Catharina
Gregoir, wonende te Grave. Hij woonde omstr. 1650-60 op den scholtissenhof te
Viersen en was ook scholtis van Viersen, Hinsbeck en Grefrath. Voor het laatst
vinden wij hem als landscholtis van het ambt Crieckenbeck vermeld den 24 April
1674, toen hij met toestemming zijner kinderen Gerard(us), E l i s a b e t h , A n n a
C a t h a r i n a , H e n d r i k , Wilhelmus en F r e d e r i k , verkocht aan de gezusters
Maria en Barbara Alberts en haar erven: een erfrente van 40 gulden, jaarlijks
vervallende op St. Andries uiʇ het erf genaamd het Vinckenboschken enz. gelegen
te Venlo, langs de Groenstraat. In 1680 was hij niet meer als zoodanig in functie en
woonde toen te Grefrath. Hij was 3 Febr. 1632 te Venlo gehuwd met A n n a
R u y t k e n s (R u t j e n s of R u t g e r genaamd B i j l ), die hem zeven kinderen
schonk, waarvan er zes boven reeds zijn genoemd en het tweede kind E g b e r t u s
(ged. te Venlo 12 Aug. 1634), jong gestorven schijnt te zijn.
Over zijn zonen Gerardus en Wilhelmus zie dit woordenboek dl. VII, kol. 489.
Zie: J. V e r z i j l , Genealogie Goris (in handschrift); Maandblad Gen. Her. Gen.
De Nederlandsche Leeuw XXXI (1913), 356; W. G o o s s e n s e n P. D o p p l e r ,
Archieven, afkomstig van het kasteel Baarlo (1928), 65-66; F.W. L o h m a n n ,
Geschichte der Stadt Viersen 179-
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187; 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, 127; Maasgouw (1926), 51; Overdrachten d.d. 23 Maart 1638, 24 Nov. 1638
en 24 April 1674 in de overdrachtsregisters van Venlo, berustende op het rijksarchief
te Maastricht.
Verzijl

[Gorter, Oene Gerrits]
GORTER (Oene Gerrits), geb. te Leeuwarden 21 Jan. 1758, overl. aldaar 31 Jan.
1818, was de zoon van G e r r i t O e n e s G o r t e r en S y t z e K o o p m a n s .
Hij was koopman en woonde te Leeuwarden in de Tuinen. Hij behoorde tot de
ultra's der patriotsche partij en werd 30 Mrt. 1796 in het kiesdistrict Oosterwierum
tot tweeden plaatsvervanger van het toen gekozen lid der Nationale vergadering
gekozen. Hij trad, daar de gekozene en de eerste plaatsvervanger bij loting voor
andere districten werden aangewezen, voor Oosterwierum als lid op.
Hij heeft zich dikwijls geweerd in de verschillen in Friesland, die verscheidene
malen in de Nationale vergadering uitvoerig besproken zijn. Hij was een volgeling
van Vreede.
Op 2 Aug. 1797 werd hij niet herkozen, maar op 26 Sept. d.a.v. koos het district
Ferwerd hem bij een aanvullingsverkiezing. Hij bleef lid na den staatsgreep van 22
Jan. 1798 en werd 4 Mei lid der Tweede Kamer.
Na den staatsgreep van 12 Juni 1798 werd hij niet opgeroepen, maar 15 Juli werd
hij in het district Dokkum tot lid van het Vertegenwoordigend lichaam gekozen. Dit
mandaat eindigde toen hij 29 Mei 1800 met ingang van 29 Juli d.a.v. niet herkozen
werd en hiermede eindigde zijn politieke loopbaan.
Hij huwde 29 Mei 1785 A u k e D o e k e s R i e m e r s m a , bij wie hij 2 zonen en
2 dochters had.
Op een gegraveerd verzamelblad, behoorend bij R o g g e , Staatsregeling, komt
o.a. een silhouet voor, dat voor zijn portret wordt gehouden.
Ramaer

[Goudschaal, Johan Bernhard]
GOUDSCHAAL (Johan Bernhard), geb. te Rottum, overl. in 1910, zoon van Ds.
Ubbo Peter G. (dl. VI, kol. 609), liet zich 11 Sept. 1851 inschrijven als student te
Groningen, was predikant te Roden, Eppenhuizen (1877-88) en Westerwijtwert
(1888-1909). Een jaar slechts mocht hij van zijn emeritaat genieten. Van hem
verscheen: Afscheid van de oude kerk te Eppenhuizen, gehouden den 5 Maart 1882
(Uithuizen 1882).
Wumkes

[Govarts, Petrus]
GOVARTS (Petrus), geb. 8 Dec. 1644 te Turnhout, gest. 17 Sept. 1726 te Mechelen,
studeerde te Leuven in het collegie van paus Adrianus, werd professor der rhetorica
en dialectica en later der philosophie. In 1672 behaalde hij te Leuven het licentiaat
in de godgeleerdheid en 22 Oct. 1675 promoveerde hij tot doctor in de beide rechten.
In datzelfde jaar werd hij aan het hoofd geplaatst van het collegie Malderus te
Leuven.
Bij het sluiten van den vrede te Nijmegen 1678 werd Govarts daarheen gezonden
om de rechten der leuvensche universiteit te verdedigen. Tot driemaal toe werd G.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

tot rector magnificus gekozen, nl. in 1679, 1684 en 1686. In 1689 nam hij als
geestelijke raad zitting in den Hoogen Raad te Mechelen en bestuurde als
vicaris-generaal van den metropolitaan Humbertus Guilelmus a Praecipiano het
aartsbisdom Mechelen. In 1701 werd G. als opvolger van Steyart benoemd tot
apostolisch vicaris van den Bosch; hij moest echter in verband met de
tijdsomstandigheden in Mechelen blijven resideeren. Toch bezocht hij dikwerf zijn
vicariaat en stelde als zijn plaatsvervanger den pastoor van Heeze, Aegidius van
der Voort, aan.
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Den 10den Maart 1703 kreeg G. last van den H. Stoel om de belangen der
Katholieken tegen de Jansenisten in den Haag te verdedigen; zelfs poogde hij Petrus
Codde tot inkeer te brengen, maar al zijn pogingen waren vergeefsch. G. overleed
te Mechelen en werd in het hospitaal te Gheel begraven, 20 Sept. 1726.
Zie: S c h u t j e s , Bisdom den Bosch II, 146; C o p p e n s , Nieuwe Beschr. v.h.
bisdom den Bosch 1, 289.
Kleijntjens

[Graaff, Martinus Hendrik de]
GRAAFF (Martinus Hendrik d e ), geb. 29 Dec. 1813 te Leeuwarden, overl. te
Antwerpen 18 Febr. 1887, journalist en publicist, die zich op velerlei gebied, zoo
bellettristisch als oeconomisch, uitte.
Hij schreef: God in de toekomst, dichtstuk (Leeuwarden 1834); Godsdienstige
harptoonen. Een gedicht (Utrecht 1857); Luimige en ernstige gedachten (Utrecht
1838); Ode en gebed bij de inhuldiging van Z.M. Willem II (Dokkum 1840);
Middeleeuwsche vertellingen, volksoverleveringen en Noorsche gedichten (Utrecht
1842); Landbouw, fabriekwezen en koophandel in Nederland, of beschouwing van
de meest gepaste middelen voor de welvaart van Neêrlands ingezetenen en
vermindering der armoede (Leeuwarden 1845); Hist. rom. verhalen uit de
geschiedenis van Friesland, Vlaanderen en Spanje (Leeuwarden 1848); Satirieke,
boertige en ernstige schetsen en fantasien (Leeuwarden 1846); Hist. rom. tafereelen
en dichterlijke schetsen uit de geschiedenis van België (2e dr. Antwerpen 1862);
De Engelschen en de Nederlanders in den Indischen Archipel met terugzigt op eene
besproken vestiging der Belgen op Borneo. Commercieele, industrieele en politieke
beschouwingen (Amsterdam 1866); De hedendaagsche geldbelegging in effecten,
spoorwegaandeelen, bankactiën en andere fondsen (Amsterdam 1866); De adet,
de kapitalisten, de midden- of burgerstand en de arbeidende klasse, of welke van
de machten zal in de toekomst triomfeeren? (Amsterdam 1867); Dauwdropjes en
tranen, romance (Antwerpen 1867); Het zwarte boek der staatsgeheimen geopend,
of Europa's toekomst in verband met de belangen van Nederland (Amsterdam 1868);
De rarekiek der Hollandsche huishouding, of Java en Nederland bekeken door een
oud-bankier (Alkmaar 1869); De groote wereld en de badplaatsen (Amsterdam
1870); De vrouw, haar verteden, haar heden cn haar toekomst, in verband met de
emancipatiebeweging (Amsterdam 1870).
Onder den schuilnaam Mr. A. N i e n h o f f schreef hij een roman: Gods hand
(Amsterdam 1871), en onder dien van H(e n d r i k ) M a r t i n : Erasmus en zijn tijd
(Amst. 1870), bovendien verscheidene grootere en kleinere werken over allerlei
onderwerpen.
Zie: 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 , Biogr. Woordenboek
der N. en Z. Nederl. Letterk. (Amsterd. 2e dr.), 292.
Wumkes

[Grave, Jan Evert]
GRAVE (Jan Evert), teekenaar en etser, werd geb. 28 Jan. 1759 te Amsterdam en
is aldaar 10 Dec. 1805 overleden. Hij was een leerling van Jac. Cats en Jan Punt
en lid van het schildersgezelschap ‘Felix Meritis’, waarvoor hij ook het entréebiljet
voor vreemdelingen in 1791 maakte. In den omwentelingstijd stond G. waarschijnlijk
aan den kant der revolutionnairen, voor zoover wij dat uit zijn werken kunnen
opmaken. Meestal etste hij in aquatintmanier. Zijn onderwerp was in de eerste plaats
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het landschap met een enkele figuur er in naar de natuur geteekend o.a. uit de buurt
van Amsterdam, Harmelen, het Geyn, aan de Lek, te Alkmaar. Ook graveerde hij
eenige historieprenten naar anderen en een groote vaas geschonken door de
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luthersche gemeente te Amsterdam aan E.H. Mützenbecher; verder een aantal
prenten voor de Kleine Zielkunde door J.H. Campe. Hij was een vriend van den
teekenaar J. Smies omstreeks 1792, en maar een weinig ouder dan deze. Kramm
zegt, dat hij ook een reeks illustraties maakte van kerkelijke gebruiken, die behooren
bij een beschrijving van Italië, en vermoedt, dat hij dergelijk werk om den broode
deed.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgem. Künstlerlexikon (Leipzig 1921) XIV,
548; A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (Leipzig u. Wien 1906) I, 613; Album
amicorum van Jacob Smies, in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam; aant.
Rijksprentenkabinet te Amsterdam door E.W. Moes, afd. prenten; idem door v.d.
Kellen.
J.M. Blok

[Grave, Josua de]
GRAVE (Josua d e ), schilder, was in 1660 schildersleerling te 's Gravenhage; in
1712 of even te voren is hij aldaar gestorven. Hij stamde uit een aanzienlijke
waarsche familie te 's Gravenhage; van 1672 tot 1703 was hij schilder in die stad.
Hij is vooral bekend als teekenaar van landschappen en stadsgezichten met
fonteinen, beelden etc., waarvan vele gedateerd zijn met vermelding tevens van
maand en dag. Ze komen behalve in de meeste prentenkabinetten en partic.
verzamelingen, ook op veilingen nogal veel voor. Wellicht is de G. in militairen dienst
geweest, want tal van teekeningen geven legerscènes weer o.a. uit den veldtocht
van Marlborough (1711); vooral in Limburg en Brabant heeft hij veel gewerkt. Zijn
teekeningen toonen veel overeenkomst met die van V. Klotz (iets vroeger), zoowel
wat betreft onderwerp als techniek; ook die van Const. Huygens lijken veel op Jos.
de G. Behalve teekeningen zijn er ook een paar schilderijen van hem bekend (twee
van 1683).
Naar zijn werk graveerden o.a. H. Spilman, S. le Gros.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgem. Künstlerlexikon (Leipzig 1921) XIV,
548; A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (Leipzig u. Wien 1906) I, 610; aant.
Rijksprentenkabinet te Amsterdam door E.W. Moes, afd. schilderijen.
J.M. Blok

[Grave, Anthonis van den]
GRAVE (Anthonis v a n d e n ), of d e G r a v i a , kartuizerprior, overl. 20 Febr. 1533.
Hij was geprofest monnik van het kartuizerklooster Monnikhuizen bij Arnhem.
Vermoedelijk is hij na het overlijden van Arnoldus van Hoekelen (dl. VIII, kol. 783)
in 1494 prior van dit huis geworden. Voor het eerst vindt men hem in 1501 als
zoodanig vermeld. In 1503 was hij tegenwoordig bij de kerkelijke plechtigheden,
welke bij de totstandkoming van het kartuizerklooster te Leuven hebben plaats
gevonden.
Tijdens zijn bestuur had het klooster veel te verduren van den gelderschen oorlog.
Het schijnt, dat Karel van Egmond sedert zijn optreden als hertog van Gelder (1492)
Monnikhuizen kwalijk gezind is geweest, hoewel hij voortdurend veel geld van dit
convent had geleend. In een brief van 9 Aug. 1506 verklaarde hij echter deze
ongunstige gezindheid te hebben afgelegd, terwijl hij het klooster in bescherming
nam en deszelfs vrijheden en voorrechten bevestigde. Nochtans ondervond het
huis kort daarna zooveel overlast van het krijgsbedrijf, dat men er aan moest gaan
denken het convent te verdeden over andere huizen der orde. Het generaal kapittel

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

der Grande Chartreuse van 1507 machtigde hiertoe de visitatoren der provincie. In
1511 gaf het bestuur der orde andermaal zulk een machtiging. Na het generaal
kapittel van 1530 is hij op hoogen leeftijd
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als prior vervangen door Jan Arnoldsz. (dl. VII, kol. 24). Anthonis van den Grave
heeft als prior van Monnikhuizen veel zorgen gekend en groote moeilijkheden te
overwinnen gehad. Daarnevens was hij in de jaren 1522-24 nog convisitator der
provincia Teutoniae. In November 1526 is het koor der kloosterkerk door den
bisschop gewijd.
Zie: P.N. v a n D o o r n i n c k , Inventaris van het oud-archief van het kasteel
Middachten (Haarlem 1896), 53; I.A. N i j h o f f , Gedenkwaardigheden uit de
geschiedenis van Gelderland V (Arnhem 1859), 48, 570; Analectes pour servir à
l'histoire eccl. de la Belgique XIV (1877), 266; Archief Gesch. Aartsbisd. Utrecht
XXXIX, 462, LVI, 60-64; Chartae Capituli Generalis ordinis Cartusiensis (ms. Certosa
del Galluzzo, Florence).
Scholtens

[Gravenhorst, J. Bennebroek]
GRAVENHORST (J. B e n n e b r o e k ), geb. 1801 of 1802, overl. 29 Sept. 1859 op
Curaçao. Eerst advocaat te Amsterdam, werd hij met ingang van 1 Jan. 1827
benoemd tot commissaris van politie op Curaçao. Het volgend jaar kwam daarbij
de waarneming van het openbaar ministerie. Als voorzitter der rechtbank werd hij
in 1854, toen jhr. Rammelman Elsevier met verlof ging, belast met de tijdelijke
waarneming van het ambt van gouverneur. Hoewel Rammelman Elsevier reeds
binnen één jaar ontslag kreeg en zijn opvolger, R.F. van Lansberge, bij Koninklijk
besluit van 28 April 1855 werd benoemd, duurde het tot 25 Febr. 1856 vóór deze
zijn ambt aanvaardde. De lange duur van zijn tusschenbestuur heeft Mr. Bennebroek
Gravenhorst ten onrechte een plaats onder de gouverneurs doen geven. Na de
komst van van Lansberge trad hij terug in zijn ambt van president der rechtbank.
Zijn portret in De West-Indische Gids, jg. IX, 378.
de Gaay Fortman

[Gravius, Idsardus]
GRAVIUS (Idsardus), aldus genoemd naar het dorp Grouw, waar hij geboren werd
ettelijke jaren voor 1500, in den tijd, dat Friesland kwam onder het bewind van de
saksische hertogen. Tot priester geordend, gaf hij zich in het bijzonder aan de
beoefening der friesche geschiedenis, en hij had juist de hand gelegd aan het
schrijven van een Chronicon Frisae, toen hij het, ten gevolge van de inwendige
beroeringen, die zijn land teisterden, geraden vond naar Rome te gaan (1512). Zijn
werk, dat liep van het jaar 763 tot aan het einde van 1514, is niet in druk verschenen.
Suffridus Petrus heeft het omstreeks 1514 met eenige oude manuscripten ontvangen
van den frieschen geschiedschrijver Cornelis Kempius. G.F. Baron thoe
Schwartzenberg en Hohenlansberg, de bewerker van het Groot Placaat- en
Charterboek van Friesland (Leeuwarden 1783) II, deelt in de voorrede van dit werk
mede, dat hij naar Gravius' Chronicon heeft gezocht en veel moeite aangewend om
het te verkrijgen, maar zonder resultaat, ‘en het is te dugten, dat de allesverteerende
tijd hetzelve bereids voor lang zal gesleten, of ten eenemaal vernietigd hebben’.
Zie: S u f f r i d u s P e t r u s , De Scriptoribus Frisiae Decades XVI (Franequerae
1696), p. 118 122.
Wumkes

[Greeve, Mr. Lodewijk Gerard]
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GREEVE (Mr. Lodewijk Gerard), geb. te Utrecht, 29 Dec. 1822, overl. te 's
Gravenhage 1 Oct. 1889, was de zoon van G e r a r d G r e e v e en L o u i s e v a n
der Leeuw.
Hij werd 16 Sept. 1841 te Leiden als student ingeschreven en promoveerde aldaar
in de rechten 21 Nov. 1846 op een dissertatie De conatu partis abacti.
Hij vestigde zich als advocaat te Utrecht en werd 16 Juni 1848 benoemd tot griffier
van het
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kantongerecht te Loenen. Daarna volgden zijn benoemingen 15 Juni 1854 tot
kantonrechter te Schiedam en 19 Oct. 1862 tot rechter in de
arrondissements-rechtbank te Rotterdam. Eindelijk werd hij 15 Mrt. 1871 tot
kantonrechter te 's Gravenhage benoemd. Dit was een zeer belangrijke betrekking,
daar te 's Gravenhage slechts één ambtenaar van die soort was en elders een
somtijds 10 maal kleiner getal zielen door zijn ambtgenooten berecht werden.
Hij vond tijd, toen hij 15 Juni 1886 in het kiesdistrict 's Gravenhage tot lid der
Tweede Kamer gekozen werd, dit bij zijn rechterlijk ambt waar te nemen.
Hij huwde 12 Juli 1855 H e n r i e t t a J a c o b a v a n V e e r e n , geb. 2 Juli 1818.
Hij schreef: De wet van 29 Juni 1851 (Staatsbl. No. 85) regelende de
samenstelling, inrigting en bevoegdheid der gemeentebesturen, uit regterlijke
uitspraken en administratieve beslissingen toegelicht, (Schied. 1862); De wet tot
vaststelling der bepalingen voor het geval van wanbetaling van boeten in strafzaken
van 22 Apr. 1864 (Staatsbl. No. 29), hare geschiedenis en beginselen (Schied.
1864); De burgemeester hulpofficier van justitie, een handleiding bij de toepassing
der daarop betrekkelijke artikelen van het wetboek van strafvordering (Schied. 1855,
2e en 3e dr. ald., 1886, 5e, geheel door jhr. Mr. W.E.T.M. v a n d e r D o e s d e
W i l l e b o i s herziene druk, Heugden 1908).
Ramaer

[Gregory, Mr. Joan Lodewijk Gerhard]
GREGORY (Mr. Joan Lodewijk Gerhard), geb. te Laubegast, gemeente Leuben in
Saksen, 14 Apr. 1808, overl. te 's Gravenhage 30 Jan. 1891, was de zoon van
J a c o b A d r i a n G r e g o r y en C h r i s t i n a F r e d e r i k a F l a d e . Zijn vader,
van duitsche afkomst en wonende te Amsterdam, vertrok in 1795 naar Duitschland,
keerde eerst in 1813 terug en vestigde zich toen te Doesburg. Op 23 Sept. 1825
werd de zoon te Utrecht als student ingeschreven en op 10 Dec. 1832 promoveerde
hij aldaar op een proefschrift In quo nonnulla juris hodierni loca explicantur. In zijn
studententijd diende hij als militair in Noord-Brabant en heeft hij den Tiendaagschen
veldtocht medegemaakt.
Hij kwam in het begin van 1833 op het kantoor van den advocaat Faber van
Riemsdijk, die zeer streng was en bij wien hij werken leerde.
Op 20 Febr. 1836 werd hij benoemd tot substituut van den officier bij de rechtbank
van eersten aanleg te Hoorn, op 16 Sept. 1838 advocaat-generaal bij het provinciaal
gerechtshof van Drente te Assen. Op 8 Apr. 1841 veranderde hij van werkkring,
doordat hij toen tot referendaris aan het departement van Justitie benoemd werd.
Op betrekkelijk jeugdigen leeftijd verkreeg hij 21 Dec. 1845 het ambt van advocaat
generaal bij den Hoogen Raad. Hij heeft daar zeer belangrijke conclusiën genomen,
o.a. in de zaak van de stad Leiden tegen den Staat, die de droogmaking van de
Haarlemmermeer ondernomen had, terwijl Leiden wegens zijn vischrecht aanspraak
op den eigendom der droog te leggen gronden maakte. Er waren 98 middelen van
cassatie opgegeven. Zijn conclusie, met welke de Hooge Raad zich vereenigde,
werd in het arrest gevolgd.
Hij werd 24 Sept. 1853 lid eener commissie voor het ontwerpen eener rechterlijke
inrichting en 29 Apr. 1858 lid eener commissie tot het stellen van regelen voor de
stichtingen van onderwijs.
Op 27 Febr. 1868 werd hij benoemd tot commissaris des Konings in de provincie
Drente. Hij heeft een deel van de opkomst dezer provincie medegemaakt en was
vol ijver voor de behartiging
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harer belangen. Hij bracht de afscheiding van Schoonebeek van de gemeente Dalen
tot stand, werkte mede bij de oprichting van verschillende waterschappen en van
den weg van Koevorden naar Schoonebeek en wist de geschillen tusschen de
Drentsche kanaalmaatschappij en de gemeente Meppel in der minne te schikken.
Hij had veel belangstelling in het behoud der hunnebedden, die ten getale van 54
in Drente, en in ons land in geen andere provincie bestaan. In 1872 behoorden
daarvan 31 aan het rijk, 21 aan de provincie en 2 aan particulieren.
Hij werd 17 Oct. 1871 curator van de groningsche universiteit.
Op 12 Mei 1875 verkreeg hij op zijn verzoek eervol ontslag als commissaris. De
burgemeesters van Drente boden hem toen een album met hun portretten aan. Hij
vestigde zich weder te 's Gravenhage. Op 20 Sept. 1885 werd hem met ingang van
1 Oct. d.a.v. op zijn verzoek eervol ontslag als curator verleend.
Hij huwde in 1837 M a r i a H o o g e v e e n , overl. 14 Oct. 1849, en daarna. 13
Juni 1853 jkvr. J a c o b a C o r n e l i a B e e l a e r t s v a n B l o k l a n d , geb. 19
Sept. 1815, overl. 24 Juli 1908. Een zijner zonen uit het eerste huwelijk werd
procureur-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam, een ander burgemeester van
Elburg.
Hij schreef: Iets over Wemberich van Berchem, vice-admiraal van Holland en
West-Friesland in N i j h o f f 's Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en
oudheidkunde 1852, blz. 273; Nadere berigten over de heldendaad van denzelfde,
in hetz. tijdschr. 1856, blz. 74; Levensbericht van Mr. J.C. Faber van Riemsdijk, in
Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (1864); Over
Hunnebedden (hetgeen er geschied is) in Prov. Drentsche en Asser Courant van
10 Mrt. 1873; Over Martinus Gregorii of Goris, laatste kanselier van Gelderland in
N i j h o f f 's Bijdragen voor gesch. en oudh. 1866, blz. 344; Over art. 138 van het
Burgerlijk wetboek in Nieuwe bijdragen voor rechtsgeleerdheid en wetgeving 1881,
169; Doesburg aan den I Jssel, niet te verwarren met Duisburg aan den Rijn in
F r u i n 's Bijdr. voor gesch. en oudh. 1886, blz. 164; Laatste berichten omtrent den
vice-admiraal Wemberich van Berchem in dez. bijdr., blz. 221; Herinneringen uit de
dagen mijner jeugd omtrent Doesburg in Nieuws- en advertentiebladvoor Doesburg
en omstreken (1886); Mededeeling omtrent de kanseliers van de Militaire
Willemsorde en den Nederlandschen Leeuw in denzelfden jaargang, en
Sprokkelingen in jg. 1887 van hetz. nieuwsblad.
Zie: Levensbericht door jhr. Mr. G.J.T. Beelaerts van Blokland (dl. I, kol. 273) in
Handelingen van de Maatschappij der Nederl. Letterk. (1891-92), blz. 95.
Ramaer

[Greveraedt, Herbert]
GREVERAEDT (Herbert), geb. te 's Hertogenbosch, overl. 1579. Na te Leuven
gestudeerd te hebben, werd hij in 1570 pastoor te Grave en eerste deken van het
land van Cuyk. Hij werd protonotarius apost. en in 1574 subdelegatus episcopi
Ruremundensis pro generali in fide errantium reconciliatione. Over zijn geschil met
Gaspar Gomez den commandant van Grave, zie H a b e t s , II. Hij was in het bezit
eener prebende in het kapittel van St. Oedenrode.
Zie: H a b e t s , Gesch. v.h. bisd. Roermond III.
Kleijntjens

[Griese, Frans]
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GRIESE (Frans), geb. 30 Oct. 1692 te Neuhaus bij Paderborn trad 22 Aug. 1711 in
de Benediktijner-abdij Abdinghof en overleed aldaar als abt, 28 Juli 1763.
Frans Griese was bij de voltooiing zijner theolo-
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gische studiën priester gewijd te Osnabrück 1719. Twee jaar later benoemde hem
de vorst-abt van Fulda tot professor der theologie en novicenmeester in zijn klooster.
26 Sept. 1732 werd hij teruggeroepen naar Abdinghof en trad op als cellerarius der
abdij totdat hij 4 Aug. 1734 als kellenaar naar Putten (Veluwe) kwam (zie art. Gab.
Schaffen). 12 Dec. 1758 werd hij tot abt gekozen van Abdinghof. De vorst-bisschop
van Paderborn belastte hem met het toedienen in zijn bisdom van de mindere orden
en de tonsuur en met het wijden van altaren en kelken.
Zijn bestuur was een tijd van zware oorlogslasten.
Zie: J.B. G r e v e , Gesch. der Benediktiner-Abtei-Abdinghof in Paderborn (1894),
209-217; G.A. S c h o u w e n , De kelnarij van Putten. Onderzoek naar den
rechtstoestand harer bezittingen (Arnhem 1909), blz. III.
Fruytier

[Groesbeek, Gerard van]
GROESBEEK (Gerard v a n ), geb. te Hasselt 1517, overl. te Luik 29 Dec. 1580.
Zijn vader was ridder Z e g e r v a n G r o e s b e e k , zijn moeder E l i s a b e t h ,
dochter van W i l l e m v a n V l o d o r p , voogd van Roermond. Tien jaar oud ontving
hij een prebende bij de luiksche domkerk. Later werd hij nog kanunnik van Ments,
deken van O.L. Vrouw te Aken, abt van Ciney en deken der luiksche domkerk. In
1550 te Rome priester gewijd, woonde hij het Concilie van Trente bij. Den 11en
April 1564 werd hij bisschop van Luik. Hij wordt genoemd als een der uitstekendste
kerkvoogden van Luik. Kerk en Staat hebben veel aan zijn zorgzaam bestuur te
danken. In 1572 voerde hij een nieuwe wetgeving in die als La Réformation de
Groesbeek in het licht kwam en waaruit blijkt, dat Luik in de 16de eeuw reeds een
constitutioneele staat was. In ditzelfde jaar legde hij beslag op het graafschap Horne,
dat, op den spinrok vervallen, aan het diocees Luik moest terugkeeren. Waakzaam
streed hij tegen de nieuwe geloofsleer; om die te bestrijden riep hij de Jezuïeten
naar Maastricht. Hij werd 21 Febr. 1578 door paus Gregorius XIII tot kardinaal
verheven. Bij zijn dood 29 Dec. 1580 benoemde hij het bisdom tot erfgenaam van
al zijn goederen.
Zijn portret is gegraveerd door een onbekend kunstenaar naar Fines.
Zie: H a b e t s , Gesch. Bisd. Roermond I, 198 v.
Kleijntjens

[Groesbeek, Johan van]
GROESBEEK (Johan v a n ), heer van Groesbeek, Heumen, Malden en Beek, zoon
van S e g e r , deed van de heerlijkheid afstand, waarmede hij 1423 na zijns vaders
dood was beleend, ten behoeve van zijn broeder D i r k , welke een van Eysch huwde.
Na diens kinderloozen dood gaf hij de heerlijkheid aan zijn halfbroeder S e g e r ,
welke Maria (natuurlijke dochter van Adolf hertog van Cleef) huwde. 24 Dec. 1439
gaven Johan v.G. en zijn broeder Dirk, en op witten Zondag 1440 ook hun zwager
Johan van Rossum (gehuwd met Margaretha van Groesbeek) hun toestemming
om het testament van hun zwager Dirk van Vlodorp te erkennen; 1 Sept. 1449 gaven
Johan van Groesbeek en zijn vrouw H e d w i g v a n R e d i n c h a v e n hun
toestemming tot den verkoop van een paasch te Hassum. Ook werd hij met het huis
Calbeck beleend, dat na zijn dood aan zijn zoon J o h a n kwam, welke Bertha
(dochter van Jan van Goor en van Johanna de Roover van Montfort) huwde, en
later aan diens dochter E r m g a r d , gehuwd met Reiner van Broeckhuysen, beleend
1471, 1493. Johan's zuster J o h a n n a v.G. (overl. 6 Maart 1438) huwde met Dirk
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van Vlodorp (overl. 27 Febr. 1436, zoon van Gerard, erfvoogd van Roermond, en
van Elisabeth van de Weijer). Deze echtelieden kozen 10 Oct.
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1425 een grafstede voor het altaar van O.L.V. ter zee in het klooster Grafenthal en
stichtten op de Maandagen en Dinsdagen van ieder quatertemperweek een vigilie
met mis aldaar.
Zie: R o b e r t S c h o l t e n , Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis
comitis zu Asperden 27-28, 131-132, oorkonden no. 276, 289, 297.
Verzijl

[Groesbeek, Tilman van]
GROESBEEK (Tilman v a n ), in oorkonden vermeld 1336-81 als schepen en richter
te Nijmegen, schonk 10 Maart 1367 aan zijn dochter C a t h a r i n a , religieuse in het
klooster Grafenthal te Asperden, een lijfrente van 3 pond op een hofstede te Puyflyck;
16 Aug. 1372 trad hij als scheidsman op in een twist over de Diesterwaard te
Nijmegen, gerezen tusschen de abdij Grafenthal ter eene en Claes van Afferden
en Elisabeth, vrouw van Johan van Afferden en haar kinderen ter andere zijde.
Zijn kinderen waren: C a t h a r i n a , religieuse in het klooster Grafenthal te
Asperden, abdis aldaar 1400-12 (overl. 5 Sept. 1412), schonk 29 Aug. 1410 haar
goederen te Puyflyck aan die abdij; Willem (zie eigen artikel); J o h a n , gehuwd met
eene Hedwig; zij schonken 9 Mei 1395 een stuk land te Puyflyck aan Ermgard gravin
van Megen en eene jonkvrouw van Haps; hun dochter Johanna, religieuse te
Grafenthal 1381-1408, droeg 26 Dec. 1407 aan de abdij Grafenthal 4 morgen land
op, naast het erf van den kanunnik Willem van Groesbeek te Puyflyck; E l i s a b e t h ,
vermeld met haar broeders in 1386.
Zie: R o b e r t S c h o l t e n , Das Cistercien serinnen-Kloster Grafenthal zu
Asperden 192-195 207, 214, 216, 223-224, oorkonden no. 214' 258, 267.
Verzijl

[Groesbeek, Willem van]
GROESBEEK (Willem v a n ), overl. 24 April 1416, zoon van Tilman, die voorgaat,
verscheen als kanunnik van St. Servaas te Maastricht sedert 1380, studeerde in
1388 aan de universiteit van Heidelberg en aan die van Keulen, de matriculae van
deze laatste universiteit, waar hij in de rechten studeerde, vermelden hem in 1389,
als scolaris ad decretorum a multis annis, militaris, pastor in Beringhen. In 1409 was
hij schatbewaarder van het kapittel van St. Servaas; Arnold van Horn, bisschop van
Luik, benoemde hem tot zijn executeur-testamentair. Hij doteerde aan het altaar
van de H.H. Bartholomeüs en Sebastianus in de kerk van St. Servaas een
jaarlijkschen erfcijns van een mark.
19 Juli 1386 droegen hij, zijn broeder en zuster, J o h a n en E l i s a b e t h , de
rente van 5 pond op een stuk land in Puyflyck, dat hun vader Tilman aan hun zuster
C a t h a r i n a , non in Grafenthal als lijfrente gegeven had, aan de abdij op; 22 Juni
1412 droeg hij eveneens aan de abdij 4 morgen land over, gelegen voor de kerk
Withum in Puyflyck; 24 Aug. 1412 deed hij ten behoeve van den deken en het kapittel
van St. Servaas afstand van een jaarlijksche erfrente van 36 schellingen en 3
kapoenen uit een huis op den hoek der St. Antoniusstraat aan de Boschstraat te
Maastricht; 5 Mei 1414 verklaarde hij voor de schepenen van Maastricht, dat bij een
jaarlijksche rente van 1½ mark op een huis in de Korte straat te Maastricht
overgedragen heeft aan de broederschap der kapellanen der St. Servaaskerk. Uit
een schepenbrief van Maastricht dd. 10 Sept. 1416 blijkt, dat hij overleden is, althans
wordt daarin melding gemaakt van zijn jaargetijde, waarvoor door zijn zuster B e l a
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(Isabella of Elisabeth) weduwe van Gosuinus de Vinea, brabantsch schepen van
Maastricht 1407-08, een cijns aan de broederschap der kapellanen gegeven werd.
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Zijn jaargetijde werd op 24 April gehouden.
Zie: R o b e r t S c h o l t e n , Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal zu Asperden
224-225, oorkonde no. 244; Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg
XXXIX (1903), 351, XL (1904), 405-406, 431, XLIV (1908), 96, XLVII (1911), 276-277;
J. V e r z i j l , Willem van Groesbeeck, kanunnik van St. Servaas te Maastricht en
zijne familie in Maasgouw (1930), 45.
Verzijl

[Groot, Bartholomeus de]
GROOT (Bartholomeus d e ), geb. te Rotterdam, overl. onbekend; hij werd 29 Febr.
1728 verkozen tot predikant bij de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht, op een
tractement van ƒ 500, met de keus van vrije woning of daarmede gelijkstaande
vergoeding. Daarvoor moest hij in de eerste twee jaren éénmaal om de veertien
dagen prediken. Als hij de volgende twee jaren den vollen dienst waarnam, zou zijn
tractement tot ƒ 700 verhoogd worden; predikte hij drie malen per maand, dan zou
hij van de ƒ 200 naar rato ontvangen. Tot 5 Nov. 1729 vindt men aan hem het
tractement uitbetaald, maar van ontslag of vertrek wordt niets vermeld. Bij zijn intrede
op 16 Mei 1728 schreef J a c o b T a r g i e r een gedicht: Aan den Eerwaerdigen
Heer Bartholomeus de Groot op het aanvaarden van den dienst als leeraar der
Doopsgezinde Kristenen te Dordrecht.
Zie: Reg. der Doopsgez. gemeente; Gedichten van J a c o b T a r g i e r (Delft
1737), 165.
van Dalen

[Grottendieck, Hendrik Frederik Willem]
GROTTENDIECK (Hendrik Frederik Willem), geb. in 1836, overl. te Groningen 24
Maart 1894, liet zich in 1854 als theol. student inschrijven te Leiden, te Utrecht in
1856 en wederom te Leiden in 1859, werd in 1860 bevorderd tot proponent en was
evangelisch-luthersch predikant te Harlingen 1862-65, Alkmaar 1865-78, Groningen
1878 tot zijn dood. Zijn echtgenoote was J.G. t e n H o u t e n d e L a n g e . Hij werd
in 1879 benoemd tot secretaris van de ev.-luth. synode en vertaalde uit het Duitsch:
F.M. F e l d e r , Rijk en arm, een verhaal uit het Bregenzerwoud (Amst. 1869) en H.
L a n g , Maarten Luther. Een profetisch karakter geteekend (Alkmaar 1872). Zijn
zoon J o h a n F r e d e r i k G., geb. te Alkmaar op 16 Aug. 1868, bevorderd tot
proponent op 4 Oct. 1893, was ev.-luth. pred. te Zierikzee 1893, Maastricht 1896,
Dordrecht sedert 1898 tot heden, en is eveneens secretaris van de ev.-luth. synode.
Zie: N. Groninger Courant (29 Maart 1894).
Wumkes

[Grovestins, Binnert Heringa Sirtema van]
GROVESTINS (Binnert Heringa S i r t e m a v a n ), geboortedatum onzeker, overl.
24 Nov. 1696, zoon van F r e d e r i c k S.v.G., ontvanger-generaal van Friesland en
R i x t v a n R o o r d a , diens eerste vrouw, liet zich 30 Oct. 1662 inschrijven als
student aan de leidsche hoogeschool, was 1668 lid van de Staten van Friesland en
daarna lid der Staten-Generaal, en 1672-79 raadsheer ten Hove van Friesland. In
1679 aangesteld tot grietman van Ferwerderadeel, liet hij zijn rechterlijk ambt varen
en wijdde zich voortaɐn aan administratieve betrekkingen. Zoo trad hij in 1680 op
als lid der Gedeputeerde staten, in 1681 was hij dijkgraaf van de Vijfdeels-Dijken,
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in 1682 en volgende jaren komt hij voor als commissaris uit het college der
Gedeputeerden bij de friesche synoden. Hij resideerde te Nijkerk op Jeppemastate.
Hij was eerst gehuwd met T i t i a v a n B u r m a n i a , die hem negen kinderen
schonk, en na haar dood met W i l h e l m i n a v a n H e m m e m a , wed. van O n n e
Sweers van Tamminga.
Zijn portret door J o h . M i j t e n s bevond zich
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bij J.E.N. baron Sirtema van Grovestin (M o e s , Icon. bat. er. 7212).
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel I, 134, II, 83; Naamrol der Raden 's Hofs
van Friesland 45; S m i n i a , Naamlijst van Grietmannen, 52 vlg.; Charterboek van
Friesland V, 1182 vlg., 1200 VI, 556, 331; De Vrije Fries V, 245; J. S i c k e n g a ,
Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw, 226, 227.
Wumkes

[Grovestins, Foppe Sirtema van]
GROVESTINS (Foppe S i r t e m a v a n ), raadsheer in het Hof van Friesland (14
Juli 1580), geboortejaar onzeker, overl. 28 Mei 1607, zoon van I d z a r d S.v.G. en
T j e t s v a n U n e m a , was in 1579 volmacht ten landsdage voor de grietenij
Menaldumadeel en onderteekende als zoodanig op 2 Juni de Unie van Utrecht. Op
5 Juni vindt men hem genoemd als onderteekenaar van het besluit der volmachten
van Westergoo, dat o.a. strekte om de Rekenmeesters af te schaffen. Tevens werd
hem toen gelast de commissie der nieuwbenoemde Gedeputeerden van Westergoo
te onderteekenen. In hetzelfde jaar 1579 onderteekende hij ‘nomine proprio ende
als van wegen W i j b e en E r e n s t G r o v e s t e n s ’ zijn broeders, een request aan
stadhouder Rennenberg, ‘houdende verzoek om de nadere Unie van Utrecht te
tekenen, en door de onwillige te doen tekenen’. Hij was de tweede raadsheer die
in Friesland den eed heeft afgelegd op de instructie van 1588. Op 6 Juli 1596 diende
hij met twee andere heeren een acte van protestatie in tegen de keuze van Ernst
van Aylva tot lid der Gedeputeerde staten van Friesland.
Zie: Charterboek van Friesland IV, 27 vlg., 36 vlg., 42, 1001 vlg. W i n s e m i u s ,
Chronyck van Vrieslandt 652, 690; Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland, 27,
28; Stamboek van den Frieschen Adel I, 134, II, 83, waar ook zijn beide vrouwen
en kinderen vermeld worden.
Wumkes

[Grovestins, Hector Sirtema van]
GROVESTINS (Hector S i r t e m a v a n ), geb. 1606, overl. 30 Dec. 1643, zoon van
I d z a r t S.v. G r . en F r a n s c k e v a n J o n g e m a , studeerde te Franeker, waar
hij in 1629 een Disputatio juridica de actionibus in personam, ut et de mixtis
verdedigde. Op 29 Mei 1629 liet hij zich als jur. stud. inschrijven aan de leidsche
hoogeschool. Als lasthebbende van zijn oudoom Duco van Jongema verscheen hij
in 1635 voor Hennaarderadeel ten landsdage, welke grietenij hij later in 1641 zelf
met Arnoldus Copius als volmacht ten landsdage vertegenwoordigde op de
statenvergadering. Op 5 Febr. 1642 werd hij aangesteld tot raadsheer ten Hove van
Friesland. Hij was ongehuwd.
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel I, 134; II, 83; Charterboek van Friesland
V, 371, 463; Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland, 39; H e n r . N e u h u s i u s ,
Extemporanea Poëmata, 193; J. S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende
de zeventiende eeuw (Leiden 1869), 15, 204.
Wumkes

[Grovestins, Laas Assuerus Sirtema van]
GROVESTINS (Laas Assuerus S i r t e m a v a n ), geb. omstreeks 1632 op de state
Grovestins te Engelum en overl. te Leeuwarden 13 Nov. 1699, zoon van den majoor
F o p p e S i r t e m a v.G. e n A n n a H e b r i c h d'A s s c h e b e r g , die uit Utrecht
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afkomstig was. In 1661 en volgende jaren was hij volmacht ten landsdage. Ook is
hij monstercommissaris van Friesland geweest. Op 13 Oct. 1665 trad hij op als
raadsheer ten Hove, welk ambt hij 34 jaar heeft bekleed en wel de laatste twintig
als oudste presiderende raad, ‘met eere, regtvaardige conscientie en
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groote ervarenheid, ten nutte van den Lande’. Hij ligt te Engelum begraven.
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel I, 134, II, 83; Charterboek van Friesland
V, 659, 677, 697 vlg., 949; Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland, 42, 50; De
Vrije Fries V, 244; J. S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende
eeuw (Leiden 1869), 150, 217.
Wumkes

[Grovestins, Sicke Sirtema van]
GROVESTINS (Sicke S i r t e m a v a n ), geboortedatum is onzeker, overl. 16 Sept.
1665, zoon van I d z a r t S.v.G. en diens eerste vrouw F r a n s c k e v a n
J o n g e m a , werd 24 Jan. 1639 grietman van Hennaarderadeel, later van 1640-47
was hij volmacht ten landsdage. Op 11 Febr. 1648 werd hij aangesteld tot raadsheer
ten Hove in plaats van Orck van Doyem, welk ambt hij tot zijn dood bekleedde. Hij
was gehuwd met M a r g a r e t h a v a n C a m m i n g h a , die hem verscheidene
kinderen schonk. Hij ligt begraven in de kerk te Dronrijp, waar zijn buitenwoning ‘het
Raadhuis’ was gelegen.
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel I, 135, II, 83; v a n S m i n i a , Naamlijst
van Grietmannen 246 vlg.; Charterboek van Friesland V, 454 vlg.; Naamrol der
Raden 's Hofs van Friesland, 41; J. S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende
de Zeventiende eeuw (Leiden 1869), 41, 210.
Wumkes

[Gruythuys, Garcilius van]
GRUYTHUYS (Garcilius v a n ) of d e G r u t u s , d e G r u y t h u y s e n , v a n d e n
G r u y t h u y s , kartuizerprior, overl 22 Mei 1444 bij Arnhem. Reeds kort na de
stichting van de Ruprecht-Karls-Universität te Heidelberg werd ‘Kersilius de
Gruythuys’ met zijn broeders Petrus en Arnoldus geïmmatriculeerd onder het
rectoraat van Marcilius van Inghen. Zij behoorden tot een bekend geldersch geslacht.
Petrus en Arnoldus zijn later naar de universiteit van Keulen gegaan (zie over beiden
het volgende artikel).
Garcilius is in het kartuizerklooster Monnikhuizen ingetreden en aldaar als monnik
geprofest. Het eerst vindt men hem in 1432 als kartuizer vermeld en wel als
procurator van dit huis. Het generaal kapittel der Grande Chartreuse van 1438
benoemde hem tot prior van Monnikhuizen als opvolger van Marcilius Boechamer
(zie kol. 75). In 1440 werd dit klooster, hetwelk tot dan toe tot de provincie van den
Rijn had behoord, door de Grande Chartreuse ingedeeld bij de ‘provincia Picardiae
remotioris’, waartoe het sindsdien altijd heeft behoord. Hij stierf als prior en is
opgevolgd door Hendrik van Orsoy (zie art.).
Zie: H. K e u s s e n , Die Matrikel der Universität Köln 1389 bis 1559 I (Bonn 1892)
12, 15; G u s t a v e T o e p k e , Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1386 bis
1662, Erster Teil, 10; Bijdr. en Meded. Hist. Genootschap Utrecht IX, 270; G. v a n
H a s s e l t , Kronijk van Arnhem (Arnhem 1790) 10, 15, 33, 36, 42, 163; Chartae
Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galluzzo, Florence); Archief
Gesch. Aartsbisd. Utrecht LVI (1932), 51-53.
Scholtens

[Gruythuys, Pieter van]
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GRUYTHUYS (Pieter v a n ), de G r u y t h u s e n , v a n d e n G r u y t h u y s , kanunnik
van St. Walburg te Zutfen, 15de eeuw. Met zijn broeders Arnoldus en Garcilius (zie
vorig art.) behoorde hij tot de eerste studenten der in 1386 gestichte universiteit te
Heidelberg. In 1389 werd hij kanunnik van de kerken te Arnhem en te Zutfen. Daarna
kwam hij aan de universiteit van Keulen, waarvan hij in 1392 rector was. Hij behoorde
tot de stichters van het regulierenklooster Marienborn, dat in 1392 is ontstaan.
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Zijn broeder A r n o u d v a n G r u y t h u y s was kanunnik van Sint Pleter te Utrecht.
Ook deze heeft behalve in Heidelberg nog te Keulen gestudeerd.
Zie: G. T o e p k e , Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1386 bis 1662 I
(Heidelberg 1884), 10; H. K e u s s e n , Die Matrikel der Universität Köln 1389 bis
1559 I (Bonn 1892) 12, 15; Historie ofte Beschrijving van 't Utrechtsche Bisdom III
(Leiden 1719) 148, 182, 194, 203; Archief Gesch. Aartsbisd. Utrecht LVI (1932),
51-53.
Scholtens

[Gsell, Georg]
GSELL (Georg), wiens naam ook geschreven wordt als G e s e l l , K s e l l , X e l l
enz., geb. te St. Gallen in Zwitserland 28 Jan. 1673, overl. in het tegenwoordige
Leningrad 22 Nov. (3 Dec.) 1740, kunstschilder. Hij was van omstreeks 1690 tot
1695 een leerling van den Antwerpenaar A. Schoonjans te Weenen. Daarna huwde
hij in 1697 te Frankfurt met M a r i a G e e r t r u i d a v a n (v o n ) L o e n (uit een
geslacht van goudsmeden van hollandsche afkomst), een zuster van J o h a n
M i c h a ë l v a n (v o n ) L o e n (1694-1776), welke laatste bekendheid verwierf als
geleerd schrijver en door zijn huwelijk een oom was van Goethe. Na zijn huwelijk
keerde Gsell naar zijn geboorteplaats terug, waar hem in 1698 een dochter Elisabeth
werd geboren. Op 6 Juni 1704 verwierf hij het burgerrecht te Amsterdam en huwde
aldaar voor de tweede maal (ondertr. 20 Dec. 1714) met A n n a H o u t m a n s ,
weduwe van W i l l e m V i s s e r . De schilder, die in de Leidschedwarsstraat
woonachtig was, onderteekent de huwelijks-inteekenacte als ‘George Geselle’. Het
huwelijk met Anna Houtmans werd evenwel reeds op 5 Juni 1715 door echtscheiding
ontbonden verklaard. Bij het huwelijk van zijn dochter Elisabeth in 1717 woonde
Gsell in de Kerkstraat te Amsterdam, vermoedelijk ten huize van Maria Sibylla Merian
(dl. VIII, kol. 1146). In hetzelfde jaar werd hij raadsman van Peter den Groote (tijdens
diens verblijf te Amsterdam) bij schilderijenaankoopen voor het slot Peterhof enz.;
Jac. Scheltema verhaalt ons: ‘dikwijls bezocht de Czaar ook de openbare
verkoopingen van schilderijen, wanneer hij zich meest diende van den raad des
schilders Xsell, een Zwitser, die in het vervaardigen van stillevens uitmuntte, door
Silo aan hem was aanbevolen, en later in zijnen bijzonderen dienst overgegaan,
met hem naar Rusland vertrok.’ Het vertrek van Gsell met den Czaar naar Rusland
wordt gesteld op 13 Oct. 1717; het schijnt dat hij toen vergezeld werd door zijn derde
vrouw Dorothea Maria Henriëtte Graff (zie volgend artikel), doch de inschrijving van
dit huwelijk werd te Amsterdam niet gevonden. Waarschijnlijk werd het huwelijk te
Frankfurt gesloten. Tot zijn dood verbleef hij verder in Rusland, doch dat hij de relatie
met Holland niet verbrak, blijkt uit het feit, dat hij op 17 Jan. 1721, 25 Juni 1727 en
5 April 1730 te Amsterdam optrad als doopgetuige bij den doop van kinderen van
zijn schoonzoon Isaäc Lelong (dl. VIII, kol. 1024). In Rusland was hij
museumdirecteur, tevens trad hij met zijn vrouw op als schilderen teekenleeraar in
dienst van de Keizerlijke Academie van Wetenschappen (sinds 1726). Het schijnt
dat thans nog verscheidene teekeningen van hem en zijn vrouw berusten bij deze
academie. In Rusland vervulde hij vele opdrachten, die evenwel buiten het bestek
van dit artikel vallen.
Van de schilderijen van Gsell komen voor ons land in aanmerking de portretten
van Rachel Ruysch (in 1717 voor Peter den Groote vervaardigd), Maria Sibylla
Merian (gegraveerd door
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J. Houbraken voor het in 1717 verschenen 3e dl. van M e r i a n 's Der Rupsen begin
enz. en het in 1721 verschenen derde deel van A. H o u b r a k e n 's Groote
Schouburgh) en Isaäc le Long (in 1732 gegraveerd door J. Houbraken).
Uit het eerste huwelijk van Gsell werden geboren: E l i s a b e t h , geb. te St. Gallen
in 1698 (gehuwd met Isaäc le Long, zie dl. VIII, kol. 1023) en C a t h a r i n a , geb. te
Amsterdam in 1707, overl. te Leningrad 1773, trouwde in 1733 met den bekenden
mathematicus L e o n h a r d E u l e r . Uit het derde huwelijk stamde S a l o m e
A b i g a ë l , sinds 1776 de tweede vrouw van Euler.
Zie: T h i e m e -B e c k e r 's Künstler-Lexikon XV (1922), 158; S c h e l t e m a ,
Aemstel's Oudheid V, 71; J. v a n S t a e h l i n , Echte anecdotes van Peter den
Grooten enz. (Amst. 1787) I, 5, 34, II, 155; J a c . S c h e l t e m a , Peter de Groote,
Keizer van Rusland in Holland en te Zaandam II, 2e dr. (1842), 39; L e o n h . E u l e r i
Opera Omnia ed. H e i n z W e b e r I (1911), XCIII.
Wijnman

[Gsell-Graff, Dorothea Maria Henriëtte]
GSELL-GRAFF (Dorothea Maria Henriëtte). veelal Dorothea Maria Henriëtte
M e r i a n genoemd naar haar moeder, geb. te Neurenberg 15 Mei 1678, overl. in
het tegenwoordige Leningrad 5 (16) Mei 1743, schilderes en vrouw van den
voorgaande. Zij was een dochter van den schilder en architect J o h a n A n d r e a s
G r a f f te Neurenberg en een leerlinge van haar moeder Maria Sibylla Merian (dl.
VIII, kol. 1146). Nadat haar ouders gescheiden waren, vertrok zij in 1699 met haar
moeder en zuster naar Suriname, waar zij medewerkte aan de entomologische
plaatwerken van eerstgenoemde. In 1702 was zij in Nederland terug en vestigde
zich met haar moeder te Amsterdam. Na den dood van haar moeder (1717) gaf zij
uit Derde of laatste deel der rupsen begin, voedzel̄ en wonderbaare verandering
door M a r i a S i b i l l a M e r i a n saalr., alsmeede een Appendix behelsende eenige
Surinaamsche insecten geobserveert door haar dochter J o h a n n a H e l e n a
H e r o l t , tegenwoordig noch tot Surinaame woonagtig. Alles in print gebracht en
in 't licht gegeven door haar jongste dochter D o r o t h e a M a r i a H e n r i c i e (sic)
(Amst. gedr. voor de uitgeefster [1717]). Uit het titelblad blijkt, dat zij toenmaals nog
woonde in het huis van haar moeder in de Kerkstraat tusschen de Leidsche- en
Spiegelstraat, ‘in de Roozetak’. In Amsterdam leerde zij den schilder George Gsell
(zie vorig art.) kennen, die eveneens in de Kerkstraat woonde. Met dezen moet zij
in 1717 te Frankfurt zijn gehuwd; in zijn gezelschap vertrok zij vervolgens naar
Rusland, waar zij als leerares in schilderen en teekenen werkzaam was.
Zij was verdienstelijk als schilderes van insecten en bloemen. Verscheidene van
haar werken moeten nog in de voorm. Keizerlijke academie van wetenschappen te
Leningrad bewaard zijn. Ook is bekend, dat de schilderes bedreven was in de
hebreeuwsche taal.
Ten onrechte wordt in dl. VIII, kol. 1164 gezegd, dat zij in 1730 opnieuw een werk
van haar moeder zou hebben uitgegeven.
Haar zuster J o h a n n a [M a r i a ] H e l e n a , geb. te Frankfurt in 1668, hielp
eveneens haar moeder bij haar schilderwerk en huwde te Wieuwert (immers het
gezin was tot de gemeente der Labadisten toegetreden) in 1692 (ondertr. te
Amsterdam 28 Juni) met J a c o b H e n d r i k H e r o l t , geb. te Bacharach a.d. Rijn
omstr. 1660, koopman. De ondertrouwacte vermeldt, dat Johanna Helena in 1692
met haar moeder
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ln de Vijzelstraat te Amsterdam woonde; in de acte staat verder: ‘de vader in
Duysland maar weete niet of leeft of doot is’. Van haar komen eenige gekleurde
teekeningen voor (gesign. Johanna Helena Herolt) in het h.s. Afteekeningen van
verscheyden, vreemde gewassen in de Medicijn-Hoff der Stadt Amsterdam
(1687-1749) door J o h . M o n i n c k s e.a., welk h.s. zich in den Hortus Botanicus
te Amsterdam bevindt, als bruikleen van de Univ. Bibl. aldaar. In het Stamboek op
de papiere snijkunst van Mejufvrouw Johanna Koerten (Amst. 1735) komen gedichten
voor van Maria Sibilla Meriaan, J.H. Horolt (sic) geboren Meriaan en D.M. Meriaan
(bl. 46/47).
Zie: Levensbeschrijving van eenige voornaame, meest Nederlandsche mannen
en vrouwen II (1780), 257; G u h l , Die Frauen in die Kunstgeschichte (Berlin 1858);
art. M.S. Merian (dl. VIII, kol. 1146) en verder de bronnen vermeld bij het voorgaand
art.
Wijnman

[Gualtheri, Gualtherus Henrici]
GUALTHERI (Gualtherus H e n r i c i ), geb. te Leeuwarden 1592, overl. voor 15 Febr.
1653, zoon van H e n r i c u s G u a l t h e r u s , liet zich 30 Sept. 1613 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Leiden, trad 29 Nov. 1620 op als advocaat bij het
Hof, was in 1642 ontvangergeneraal der kloosterinkomsten in Friesland, ging in
1643 als afgevaardigde ter Staten-Generaal naar den Haag, werd Dec. 1645
raadsheer ten Hove van Friesland, was in 1651 lid der groote Staatsvergadering.
Op 20 Febr. en ook 29 Oct. 1652 vertrok hij als gezant naar Lubeck, ten einde de
geschillen tusschen Zweden en Polen te vereffenen. Hij was gehuwd met J o o s t j e
v a n A y s m a , die hem een zoon A l b e r t u s schonk. Starter bezingt zijn huwelijk
met C a t h a r i n a H a g e n .
Zie: Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland 40, 41; Charterboek van Friesland
V, 472, 530 vlg.; G. d e W a l , De claris juris consultis oratio, Annot. 127, Annot.
434; Stamboek van den Frieschen Adel II, 167; H e n r i c u s N e u h u s i u s ,
Extemporanea Poëmata 107; J.J. S t a r t e r , Friesche Lusthof 142; J. S i c k e n g a ,
Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw 207, 208.
Wumkes

[Guilhelmi, Joannes Georgius of Wilhelmi]
GUILHELMI (Joannes Georgius) of W i l h e l m i , geb. in 1637 te Kranenburg, bij
Kleef, overl. 3 Jan. 1703 te Maasniel, bij Roermond.
In Aug. 1665 vluchtte Guilhelmi, r.k. priester, uit het kleefsche naar Roermond,
land van Gelder. Op de voorspraak van een pater Jezuïet uit Roermond, stelde de
heer van Dalenbroek hem aan tot pastoor van de parochie Maasniel, bisdom Luik,
wier herder Gerardus Humelius 29 Juli 1665 gestorven was. De nieuwe herder werd
er op 10 Aug., feestdag van St. Laurentius, kerkpatroon van Maasniel, geïnstalleerd.
Guilhelmi is bekend door zijn beschrijving van een bedevaart naar Rome, die hij
van 16 Sept. 1674 tot 9 Aug. 1675, in gezelschap van drie leeken, ondernam. Het
lijvige boekdeel heet: Den roomschen pelgrim ofte pelgrimagie van.... Guilhelmi van
Cranenburgh, protonotarius apostolicus, verdeylt in zes deelen, voor alle liefhebbers
vermakelijck, voor den reysenden profytelijck (Roermond, P. Vallen, 1699). Hij
beschrijft daarin ‘alle curieuse en denckweerdighe saken, die hem op de reyse, soo
te water als te landt, in menigherley lyff- en levensgevaer sijn voorghevallen.’
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Over zijn geringe, slechts roerende goederen beschikte hij bij testament van 26
Febr. 1702 (Rijksarchief in Limburg. Overdrachten Maasniel)
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grootendeels voor stille en gezongen zielmissen, verder ten bate van de parochiekerk
van Maasniel en de bisschoppelijke St. Lambertuskerk te Luik. Hij bepaalde daarbij
het stipendium voor iedere gelezen mis op drie blamuizers of ruim tien stuivers. De
kerk van Maasniel bewaart nog een zilveren miskelk, volgens het inschrift haar door
pastoor Guilhelmi geschonken. De dienstmaagd zou uit zijn nalatenschap een dozijn,
en de koemaagd een half dozijn ‘snoeffdoecken’ krijgen. Eindelijk bepaalde hij, dat
zijn stoffelijk overschot moest worden bijgezet bij dat zijner ambtsvoorgangers in
de kerk van Maasniel op het priesterkoor, onder een grafzerk met zijn wapen, naam,
ouderdom en een passend epitaphium, welke zerk thans, vermoedelijk sinds den
nieuwen kerkbouw in 1880, niet meer te vinden is.
Blonden

[Guillaume, Louis]
GUILLAUME (Louis), directeur der harmonie te Thionville in Frankrijk, componist,
werd 3 Maart 1871 gekozen tot directeur der Kon. Harmonie te Roermond. Met zijn
echtgenoote, M é l a n i e L a r d i n o i s , heeft hij aldaar gedurende lange jaren de
muziekbeoefening bevorderd en geleid. Hij werd ook in 1871 directeur der stedelijke
muziekschool. Ook in andere steden en provinciën werd hun onderwijs gewaardeerd.
Groot is het aantal composities van Louis Guillaume, vooral op het gebied van
marschen.
Hij overl. te Roermond 5 Febr. 1904. Zijn zoon M a x volgde hem als directeur
op.
van Beurden

[Guillon, Gerard Karel Hubert]
GUILLON (Gerard Karel Hubert), geb. te Roermond 13 Juli 1811, overl. ald. 10 Nov.
1873. Zijn ouders waren Karel Frans G., die volgt, en M a r i a A l d e g o n d a
B o n g a e r t s . Hij was notaris in zijn geboortestad sedert 1843; daarbij vervulde hij
verschillende openbare functies o.a. was hij sedert 1868 schoolopziener in het
district Sittard. Vermaard waren zijn verzamelingen van kunstvoorwerpen, meubelen,
archaeologische vondsten, munten, handschriften, oorkonden, zegels en boeken,
in hoofdzaak alles van beteekenis voor de geschiedenis van Limburg. Na zijn dood
werden de verzamelingen verkocht te Roermond 30 Nov. 1874 tot 18 Jan. 1875; in
de Catalogues des diverses collections de livres, d'archives, d'antiquités etc.
délaissées par Mr. Ch. G.H. Guillon (een exempl. hiervan is aanwezig in de Bibl. d.
Mij d. Ned. Lett. te Leiden) komt een kort levensbericht van hem voor.
Hij huwde in 1849 E l i s a b e t h E n g e l s uit Helden, die hem reeds 31 Juli 1851,
na den dood van haar eenig zoontje, ontviel.
Kossmann

[Guillon, Karel Frans]
GUILLON (Karel Frans), avoué, geb. te Auxerre (Fr.) 21 Dec. 1776, genaturaliseerd
als Nederlander 17 Sept. 1817, bekwaam rechtskundige, woonde te Roermond op
de Swalmerstraat 818, huwde aldaar M a r i a A l d e g o n d a B o n g a e r t s op 21
Apr. 1806, geb. te Roermond 1784.
Hun zoons waren: Gerard Karel Hubert, (die voorgaat) en C o n s t a n t , geb. in
1819, een bekend advocaat.
van Beurden
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[Gulpen, J.P. van]
GULPEN (J.P. v a n ) werd stadsdrukker van Maastricht, op de baten en emolumenten
daartoe staande, na het overlijden van den drukker Henricus Landmeter. Hij gaf de
fransche Courrier de la Meuse uit sinds 1782. In 1787, een troebelen tijd, kreeg hij
moeite met het gemeentebestuur over den inhoud. Het blad bleef echter verschijnen.
van Beurden

[Günst, Dr. Frans Christiaan]
GÜNST (Dr. Frans Christiaan), geb. in Amsterdam 19 Aug. 1823, gest. ald. 29 Dec.
1886, was bestemd voor katholiek geestelijke, studeerde in Bern, waar hij zijn studie
in 1847 beëindigde, Naar Nederland teruggekeerd, werd hij in Amster dam
boekhandelaar en uitgever. Bij hem verscheen in 1854 het anoniem uitgegeven:
Lichten schaduwbeelden van Dr. F. J u n g h u h n , waarvan, na het verschijnen van
de eerste aflevering, de aanvankelijke uitgever verdere publicatie niet had
aangedurfd. Ook verscheen bij hem in 1855 het in deïstischen geest geschreven
tijdschrift De Dageraad, waarvan de uitgave destijds een waagstuk beteekende. Hij
hield dit vol tot 1867. Gedurende dien tijd schreef hij zelf veel in dit tijdschrift onder
pseudoniem ‘Mephisto’ of (***). Lange jaren was hij voorzitter van de onafhankelijke
vrijmetselaarsloge ‘Post Nubila Lux’, van welke hij bij gelegenheid van haar dertigjarig
bestaan de geschiedenis schreef: De onafhankelijke Vrijmetselaarsloge ‘Post Nubila
Lux’ te Amsterdam (Haarlem 1881-82).
Van het volksblad Het Stuiversblad, uitgegeven in den Haag, later omgedoopt
(1870) in De Toekomst was hij mederedacteur. In 1871 ging het geheel over in zijn
handen. Aanvankelijk was dit blad socialistisch getint. Daar hij destijds ook secretaris
was van den Stadsschouwburg te Amsterdam, had hij weinig tijd voor zijn blad, in
welks redactie hij J. Rademacher te Antwerpen opnam. Pogingen tot samensmelting
met De Werkman van B.H. H e l d t en De Werker, het orgaan van de Internationale
te Antwerpen, slaagden niet, waarna in 1872 de Toekomst werd gestaakt. Wegens
zijn Dageraads-principes was G. intusschen ontheven van zijn betrekking als
secretaris van den Schouwburg, maar bleef hieraan verbonden als letterkundige
voor vertaalwerk. In 1872 nam hij deel aan de redactie van het door Rademacher
opgerichte Vrije Volk onder den schuilnaam Multalegi. Hij werkte mee na 1875 aan
de bladen Asmodé en Argus en in 1879 aan Recht voor Allen.
In de eerste jaren van den Dageraad vertegenwoordigde hij de deïstische richting
tegenover het meer en meer veldwinnend materialisme en atheïsme. De Katholieken
bestreed hij in vinnige brochures. Verder schreef hij: Adou Hiram. De oudste legende
der vrijmetselaren (Amst. 1867); Heidenen en Jezuïten (Amst. 1864); De
bloedgetuigen der Spaansche Inquisitie (1863). In leven en conversatie was hij een
frater gaudens.
Zie: J.M. W h e e l e r , Biographical Dictionary of Freethinkers (London 1889), 159;
De Dageraad 1885-86, II, 388 e.v.
Noordenbos
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H.
[Haas Azn., Mr. Philippus Alexander]
HAAS Azn. (Mr. Philippus Alexander), geb. te Amsterdam 6 Sept. 1823, overl. aldaar
10 April 1891, rechtsgeleerde. Hij was de oudste zoon van Dr. A l e x a n d e r P h i l i p
H a a s , geneesheer te Amsterdam, en J o h a n n a H i j m a n s J a c o b s . Zijn vader
overleed reeds toen hij twee jaar oud was (18 Dec. 1825), waarop hij door een oom
te Wageningen werd opgevoed. Hij doorliep aldaar het gymnasium en liet zich
vervolgens op 25 Aug. 1842 als student te Utrecht inschrijven. Na candidaats-examen
in de letteren en rechten te hebben afgelegd, promoveerde hij 30 Mrt. 1848 te Utrecht
magna cum laude in de rechten (op stellingen). Nog in hetzelfde jaar vestigde hij
zich te Amsterdam als advocaat. Weldra kreeg ‘de Haas’ (zooals het publiek hem
veelal noemde) door zijn scherpzinnigheid, gevatheid en welsprekendheid een
grooten naam. Zijn langdurige en uitgebreide praktijk heeft hem door het geheele
land en ook buiten onze grenzen bekend gemaakt. Men zegt, dat hij het meest
gepleit heeft van zijn tijdgenooten. Als medewerker was op zijn kantoor een tijdlang
werkzaam Mr. L.W. van Gigch (zie kol. 286).
Bekend is, dat Haas de gewoonte had onder het pleiten de rechterhand
voortdurend met gestrekte vingers uit te steken en met gesloten vingers terug te
halen. Dit gaf eens zijn confrère Mr. Kappeyne van de Coppello aanleiding in een
pleidooi waarin hij tegenover Haas stond, te spreken van het vliegenvangen van
zijn tegenpleiter. Deze repliceerde, dat hij geen vliegen, doch kapellen ving!
De grootste kracht van Haas lag op het gebied van het strafrecht. Talloos waren
de cliënten, die aan hem hun redding of hun vrijheid te danken hadden. Zijn
bekendste zaak was wel die waarin hij (geheel belangeloos) optrad voor Jeanne
Marie Lorette, de maîtresse van den japanschen gezant Thikayoshi Sakurada. Zij
werd beschuldigd haar minnaar met voorbedachten rade op 15 Mrt. 1885 dooreen
revolverschot in een hotel te Rotterdam van het leven te hebben beroofd. In een
schitterend pleidooi (dat met ademlooze stilte van 11 uur v.m. tot 5 uur n.m. door
een talrijk publiek werd aangehoord) gelukte het Mr. Haas de rechters er van te
overtuigen, dat voorbedachte rade bij zijn cliënte niet was te bewijzen, waardoor hij
het genoegen smaakte haar in plaats van tot tien jaar tuchthuisstraf slechts tot drie
jaar correctioneele gevangenisstraf te zien veroordeeld. De zaak werd voor het
Gerechtshof te 's Gravenhage behandeld op 17 en 18 September 1885; uitvoerige
verslagen er van vindt men o.m. in de Figaro van 16, 18 en 19 Sept. 1885 van de
hand van A l b e r t B a t a i l l e , den bekenden franschen criminalist, die expresselijk
voor genoemd blad was overgekomen ter bijwoning van de zittingen.
Een andere bekende zaak door Mr. Haas behandeld, was die van Jaantje Struik,
bijgenaamd ‘de Millioenen-Juffrouw’, beschuldigd van oplichting op groote schaal
en behandeld voor de Rechtbank te Rotterdam in Juni 1883.
Slechts drie dagen voor zijn dood hield Haas nog een pleidooi; een kwaal die
reeds jarenlang zijn krachten sloopte, deed hem plotseling ten grave dalen. Nog op
den laatsten dag van zijn leven heeft hij op bed, deels eigenhandig geschreven,
deels gedicteerd een exploit voor een arme weduwe, wier belangen hij pro deo
behartigde. Hij werd ter aarde
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besteld op de Israëlietische begraafplaats te Wageningen (op het familie-kerkhof).
Zijn drukke praktijk liet Haas geen gelegenheid als schrijver op te treden. Men
heeft dan ook slechts enkele brochures van zijn hand, n.l. Redevoering uitgesproken
op 1 Jan. 1850, ter gelegenheid van de plegtige opening der werkzaamheden in de
Amsterdamsche afdeeling der Maatschappij ‘Tot Nut der Israëlieten in Nederland’,
gehouden door Mr. P h . A. H a a s Az., lid van het bestuur en eerste secretaris der
Amsterdamsche Afdeeling (Amst. 1850); Jaarlijksch Verslag van den Staat en de
handelingen der Amsterdamsche Afdeeling van de Mij. ‘Tot Nut der Israëlieten,
uitgebragt 15 Juli 1851 (Amst. 1851); Regtsgeleerd-advies tot betoog der
niet-regtsgeldigheid van huur-contracten van 1804 te Haarlem, afgegeven aan Jhr.
M. Salvador (zie art. in dit dl.), lid van den Gemeente-Raad door Mrs. W.
B o o n a c k e r e n P h . A. H a a s Az., advocaten te Amsterdam, uitgebracht 19
Dec. 1853 (Haarlem 1853), gevolgd door Nader schrijven betreffende de
niet-regtsgeldigheid van contracten van 1804 te Haarlem aan Jhr. M. Salvador
(Amst. 1854) van de hand van dezelfde advocaten.
Hij huwde te Amsterdam 28 Nov. 1861 met A d e l a i d e v a n H o g e z a n d ,
geb. te Soerabaja 13 Mrt. 1842, overl. te Brussel 5 Febr. 1926. Uit dit huwelijk
werden een tweetal zoons geboren. De oudste, A l e x a n d e r J o h a n n e s
J a c o b u s P h i l i p p u s H a a s , geb. te Amsterdam 1 Sept. 1862, is conservator
van de Historische Verzameling der schutterij te Amsterdam, secretaris van het
Koninklijk oudheidkundig genootschap en oud-conservator van het Kon. Ned.
genootschap voor munt- en penningkunde.
Zie: Weekblad van het recht 6005 (15 Apr. 1891), 4; Algemeen Handelsblad, 12
Apr. en 14 Apr. 1891; Het Nieuws van den Dag 16 Apr. 1891; Het Paleis van Justitie,
20e jaarg., no. 31 (17 Apr. 1891), art. van D. S i m o n s ; Amsterdamsche Courant,
272e jaarg., no. 2561 (20 Apr. 1891), art. van B.J. P o l e n a a r , met portret;
mededeelingen van den Heer A.J.J.P. Haas.
Wijnman

[Hack, Johannes]
HACK (Johannes), H a e c k e n , clericus van het bisdom Utrecht; hij werd 1501
opgenomen onder de kanunniken der Sint Germanuskerk te Thienen. 1515 kreeg
magister Johannes Hack, priester en kanunnik van St. Germanuskerk, nog een
kapelanij. Maart 1518 voert hij den titel van onderdeken en nog hetzelfde jaar werd
hij tot deken van het kapittel gekozen. Gedurende zijn dekenschap was hij bezorgd
voor het onderwijs; 1523 deed hij een reis naar Leuven ‘om aldaar schoolmeesters
voor de stad te krijgen’.
Hij overleed 1529 te Thienen, na aan zijn kapittelkerk een legaat gemaakt te
hebben.
Zie: Bijdragen gesch. Brabant IV (1905), 441.
Fruytier

[Hackfort, Berend heer van]
HACKFORT (Berend heer v a n ), geb. omstr, 1475, overl. 22 Maart 1557, begraven
te Vorden, tweede zoon van J a c o b , heer van Hackfort en Vorden, en van
M a r g r i e t v a n E s s e n . erfgename van Herxen. Vermoedelijk om de strenge
vaderlijke tucht te ontgaan, ontvluchtte hij in zijn jeugd de ouderlijke woning en
leidde langen tijd een zwervend leven in gezelschap van een blinden liereman of
vioolspeler, wien hij
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tot leidsman diende. Men vindt ook nog opgeteekend, dat hij daarna eenigen tijd
als schoenmakersjongen dienst deed en vervolgens door zijn vader ontdekt en
medegenomen en later naar het Hof van den hertog van Gelder gebracht werd.
Daar leerde hij den wapenhandel en werd er voor den krijgsdienst opgeleid. Uit zijn
eersten diensttijd en van zijn eerste krijgsverrichtingen vinden wij niets opgeteekend,
dooh vóór 1503 schijnt hij al door den vijand te zijn gevangen genomen, want den
26. Mei van dat jaar verzekerde de hertog hem een losrente van 25 gulden uit de
inkomsten der graafschap Zutphen als schadeloosstelling voor hetgeen hij had
betaald om zich uit de gevangenschap vrij te koopen. Na den dood zijns vaders in
1504 ontving hij bij deeling Hackfort en Herxen; terwijl hij in 1511 van Johan van
Egmond, baanderheer van Baer en Lathem, die heerlijkheid verkreeg, waarvan het
slot in 1495 door hertog Karel was belegerd, ingenomen en verwoest, omdat Johan
van Egmond de zijde van het oostenrijksche huis had gehouden. Genoemde Johan
stond in 1515 aan Berend toe, dat deze, zoolang het slot Baer nog niet was
opgebouwd en hersteld, twee missen te Hackfort in zijn kapel aldaar mocht hebben
en behouden. Den 20. Dec. 1515 behoorde hij tot de edelen, die borg bleven voor
hertog Karel, toen deze verklaarde van Arend, graat van Benthem tot Steinvorden
4000 gouden rijnsche guldens ontvangen te hebben en dezen daarvoor een jaarrente
van 220 gulden uit zijn inkomsten van het Aldebroeck verzekerde. Vóór 9 Aug. 1519
was hij door den hertog reeds aangesteld tot rentmeester der graafschap Zutphen
en 27 Febr. 1520 werd hij door hem eveneens naar bovengenoemden graaf van
Benthem tot Steinforden gezonden. Den 14. Dec. 1521 volgde zijn aanstelling tot
drost der graafschap Zutphen in plaats van den in Sept. te voren bij Aperlo op de
Veluwe gesneuvelden Herman van Velen. Den 23. Juli 1522 stond de hertog hem
toe alle vijandelijke goederen van het Oversticht van Utrecht, voor zoover zij in de
graafschap Zutphen waren gelegen, in beslag te nemen tot betaling van ruiters en
knechten, die te Lochem en Diepenheim in garnizoen lagen. Den 28. Maart 1523
werd hij door den hertog in het ambt van Blankenborch in Twenthe aangesteld, om
dit landschap aan het gezag van Gelder te onderwerpen. Den 25. Sept. d.a.v. schreef
deze aan Hackfort, dat het hem bevreemdde, dat hij de goederen van Adriaan van
Reede en van de gebroeders Jan en Adriaan van Twickel nog niet had afgebrand,
en beval hem dit onverwijld te doen en ze verbeurd te verklaren, en aan de huisvrouw
van eerstgenoemde, Lucia van Goor, geen veilig dak te verleenen, terwijl hij hem
den 23. Jan. 1524 de opdracht gaf uit de verbeurdverklaarde goederen van Johan
van Twickel 25 goudgulden te besteden tot herstel van de kerk te Twello op de
Veluwe. In Maart 1524 vergezelde Berend van Hackfort den hertog op diens tocht
naar Zwolle en den 9. Juli werd Johan van Ittersum tijdens Berends afwezigheid tot
bevelhebber van Enschede aangesteld. Den 24. Dec. d.a.v. werd hij aangesteld tot
drost van Diepenheim en kreeg hij last om op dat huis 28 personen op 's hertogs
kosten te onderhouden; eveneens werd hem den 1. Mei 1527 de bouw van een
bolwerk ter bevestiging der stad Doesburg opgedragen. In 1530 was de hertog hem
12000 goudgulden schuldig en kreeg hij daarvoor in pandschap het huis Wedde
met Westwoldingerland en de dorpen Blijham en Benninkwolde, benevens het
Oldambt in 't Wold om daar als ambt-
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man bevel te voeren (26 Oct. 1530). Den 20. Maart 1534 kwam de vrede met
Oostfriesland te Loge tot stand, die van wege den hertog werd geteekend door Karel
van Gelder, bastaard, stadhouder van Groningen, Maarten van Rossem en Berend
van Hackfort. Den 2. Nov. d.a.v. kreeg laatstgenoemde van den hertog het huis
Schuilenburg in pand en sedert dien werd hij ook doorgaans als drost van
Schuilenburg betiteld. Na den dood van hertog Karel bleef Berend van Hackfort ook
nog in dienst van zijn opvolger, doch toen keizer Karel V in 1544 Gelderland bij zijn
bezittingen inlijfde, was ook de militaire loopbaan van Berend van Hackfort geëindigd
en kreeg hij van den Keizer een pensioen van 300 gulden 's jaars. Hij was in 1504
gehuwd met M a r g r i e t v a n E g m o n d , genaamd B a e c k , dochter van Hendrik
en van Agnes Kreynck (overl. 20 Aug. 1556), die hem twee dochters schonk:
J a c o b a (overl. vóór 1591), erfdochter van Hackfort, Baeck en Herxen, die huwde
met Goossen van Raesfeldt tot Empt (verschreven in de ridderschap der graafschap
Zutphen), als dusdanig vermeld op de riddercedul van 1555, scholtis van Zutphen
1558, medebezegelaar uit de ridderschap van de Unie der Landschap 1564 (overl.
te Vorden 1 Jan. 1566) en A g n e s , die met Evert van Heeckeren tot Roderlo was
getrouwd. Berend van Hackfort en zijn vrouw liggen in het koor der kerk van Vorden
begraven, waar hun grafzerk nog te zien is. Op deze staat Berend als geharnast
ridder, meer dan levensgroot, uitgestrekt in liggende houding uitgebeiteld. Zijn portret
wordt eveneens nog op het kasteel Hackfort bewaard
Zie: Navorscher VII, 105 en 278; N i j h o f f , Gedenkwaardigheden uit de
geschiedenis van Gelderland VI, no. 390, 779, 970, 997, 1084, 1099, 1105, 1121,
1172, 1186, 1225, 1234, 1247, 1289, 1301, 1328, 1421, 1595, 1613, 1752, 1759,
1774, 1776, 1851, 1859, 1879, 1892, 1894, 1896; v a n S p a e n , Inleiding tot de
Historie van Gelderland I, 388, 389; d'A b l a i n g v a n G i e s s e n b u r g ,
Bannerheeren en Ridderschap van Zutphen II, 1; H.M. W e r n e r , Geldersche
kasteelen II (1908), 111-120, 130-131.
Verzijl

[Haen, Dirk]
HAEN (Dirk), overl. te Roermond. Hij was pastoor te Roermond en deken van het
kapittel, in 1570 was hij bij het provinciaal concilie te Mechelen tegenwoordig, waar
hij werd aangesteld als afgevaardigde rechter van den H. Stoel. Bij de bestorming
van Roermond in 1572 door de troepen van Prins Willem werd hij in de borst, aan
het hoofd en aan de schouders gewond en moest zijn leven voor duizend daalders
loskoopen. Tot deken henoemd had Haen de betrekking van pastoor niet
nedergelegd, wat wegens accumulatie van beneficiën niet geoorloofd was. Lindanus
beval hem een van beide neer te leggen. Haen week uit naar Luik met opdracht
aan zijn vrienden de zaak in der minne te schikken. Teruggekeerd vroeg hij zoo niet
den titel, dan toch het beheer over beide ambten te mogen behouden. De bisschop
echter weigerde. In 1586 eerst kon de bisschop den hoogbejaarden man bewegen
ontslag te nemen. Hij deed dit op voorwaarde, dat hij in de pastorie mocht blijven
wonen en een jaarlijksch pensioen van twintig daalders zou genieten.
Zie: H a b e t s , Gesch. v.h. bisd. Roermond III.
Kleijntjens

[Haersma, Arent van]
HAERSMA (Arent v a n ), zoon van Aulus (die volgt) en C a t h a r i n a v a n
S c h e l t i n g a , volgde zijn vader in zijn verschillende betrekkingen en ambten op
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dochter van Eelco en Lucia van Bouricius). Zij hadden 5 kinderen, waar Hector
Livius (1) volgt.
Zie: Maandbl. Ned. Leeuw XLI, 9 en 10.
van Beurden

[Haersma, Aulus van]
HAERSMA (Aulus van), zoon van A r e n t en H y l k e v a n H a r c k e m a Aulusdr.,
geb. 1611, grietman van Smallingerland 1637-60, gevolmachtigde op den landsdag,
gedeputeerde van Friesland, gecommitteerde ter provinciale rekenkamer, raad ter
admiraliteit op de Maas, commissaris bij de synoden te Heereveen en Dokkum,
overl. op Heremastate onder Oudega 18 Juni 1669, begr. aldaar. Hij huwde te
Leeuwarden 12 Febr. 1637 C a t h a r i n a v a n S c h e l t i n g a (dochter van Mr.
Livius en Anna de Blocq); zij overl. te Oudega 29 Sept. 1652. Zij hadden 5 kinderen,
waarvan Arent voorgaat.
Zie: Maandbl. Ned. Leeuw XLI, 9 en 10.
van Beurden

[Haersma, Hector Livius van (1)]
HAERSMA (Hector Livius v a n ) (1), ged. 26 Juni 1673 te Leeuwarden, overl. in
1720, zoon van Arent v.H. (zie art.), grietman van Smallingerland, en A u k j e v a n
G l i n s t r a , die 2 Oct. 1664 te Goutum waren gehuwd. Hij was jur. utr. doctor, werd
6 Sept. 1694 aangesteld tot raadsheer ten hove van Friesland, en was gehuwd met
T i t i a v a n B o s m a n , die hem zeven kinderen schonk, o.a. A r e n t A u l u s van
Haersma, die in Apr. 1720 raadsheer ten Hove werd, en de eerste was van de
eigenerfde heeren, die, zonder gestudeerd te hebben aan een academie, als lid
van den Hove werden toegelaten.
Zijn portret, geschilderd door een onbekend kunstenaar, bevond zich bij jhr. van
Sminia te Beigum.
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel I, 212, II, 143; Naamrol der Raden's Hofs
van Friesland, 49, 43; J. S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende de
zeventiende eeuw (Leiden 1869), 36.
Wumkes

[Haersma, Hector Livius van (2)]
HAERSMA (Hector Livius v a n ) (2), geb. 8 Dec. 1737, overl. 15 Jan. 1820, zoon
van E e l c o v.H. en J o h a n n a M a r i a v a n W i j c k e l (overl. 6 Mrt. 1813), werd
1770 aangesteld tot grietman van Smallingerland, na eerst in 1757 tot secretaris
der grietenij verkozen te zijn. Hij was raad ter admiraliteit op de Maas. In 1795 werd
hij van zijn post ontzet en om zijn prinsgezindheid gevangen gezet op het blokhuis
te Leeuwarden. In 1805 was hij drost van Smallingerland c.a., in 1810 baljuw van
het 6de district van Friesland.
Zie: B a e r d t v a n S m i n i a , Nieuwe Naamlijst van Grietmannen, 144, 145.
Wumkes

[Haersma, Livius van]
HAERSMA (Livius van), geb. 20 Mei 1702, overl. 30 Jan. 1778, zoon van A u l u s
v a n H a e r s m a (die volgt) en A n n a S c h e l t i n g a , volgde zijn broeder Arent
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in 1723 op als grietman van Smallingerland. Als Gecommitteerde staat in het
mindergetal woonde hij in 1734 den intocht van stadhouder Willem IV bij. In 1748
was hij lid der staten van Friesland. Hij huwde in 1735 met A u r e l i a v a n
H a e r s m a , in 1758 met M a r i a v a n W i j c k e l (overl. 1792), die hem geen
kinderen schonken. Hij ligt begraven in de kerk te Oudega (Sm.). Haersmastate te
Jelsum was zijn eigendom.
Zie: Boekzaal der Geleerde Wereld (1778), 316; B a e r d t v a n S m i n i a , Nieuwe
Naamlijst van Grietmannen, 144; mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw.
1930), 58.
Wumkes

[Hamerster, Aggaeus]
HAMERSTER (Aggaeus), geb. 1661 of 1662 te Leeuwarden, overl. 18 Juli 1717,
zoon van notaris D o m i n i c u s A g g a e i , die de eerste
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van zijn geslacht schijnt geweest te zijn, die den naam Hamerster aannam, en
C a t h a r i n a F o l k e r t s of A c r o n i u s . Hij liet zich 4 Sept. 1681 inschrijven als
jur. student aan de leidsche hoogeschool, en 12 Juli 1684 als advocaat voor het
Hof. Later werd hij landsadvocaat en in 1692 raadsheer ten Hove, welk ambt hij tot
Maart 1715 waarnam. Toen hij het had overgedragen op zijn zoon D o m i n i c u s
werd hij volmacht ten landsdage, en bleef dit, naar het schijnt, tot zijn dood. Hij was
gehuwd met J e l t j e W i e l i n g a , wier vader E p e u s W i e l i n g a vijfmaal
burgemeester van Leeuwarden is geweest. De dichteres J e t s k e R e i n o u v a n
d e r M a l e n , een bloedverwante, maakte op hem een lijkdicht.
Zie: Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland, 47, 49, 53; Stamboek van den
Frieschen Adel II, 274; J.R.v.d. Malen, Gedichten (Leeuwarden 1728), 177 vlg.; J.
S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869),
244; mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuwarden 1930), 76.
Wumkes

[Hania, Suffridus]
HANIA (Suffridus), geboortejaar onbekend, overl. 7 April 1630, zoon van G a l o
H a n i a (of H a n n i a ) en S a e c k R i n i a , was een der eerste leerlingen van
H e n r i c u s S c h o t a n u s , den eersten rechtsleeraar aan de friesche hoogeschool.
Zijn rechtskennis is door prof. M a r c u s L y c k l a m a gehuldigd. Op 9 Dec. 1590
werd hij ingeschreven als advocaat bij den Hove en 10 Mei 1597 tot raadsheer van
het Hof aangesteld. In 1626 werd hij curator der academie. Uit zijn huwelijk met
M a r g r i e t h v a n A r e n t s m a werden acht kinderen geboren.
Zie: Charterboek van Friesland IV, 963; Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland,
31; V r i e m o e t , Athenae Frisiacae, 11; G. d e W a l , De claris Frisiae Jureconsultis
Oratio, Annot. 433; W i n s e m i u s , Chronyck van Vriesland, 906, 913; J.
S i c k e n g a , Het Hof van Friesland, gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869),
165; B o e l e s , Frieslands hoogeschool II, 6.
Wumkes

[Hansen, Carel Lodewijk]
HANSEN (Carel Lodewijk), schilder en etser, werd in 1765 te Amsterdam geboren
en overl. te Vaassen 8 Juli 1840. In 1794, ongeveer 30 jaar oud, was hij lid van het
S. Lucasgilde te Haarlem; P. Barbiers Fz. is zijn leermeester geweest.
Vriendschapsbanden verbonden hem omstreeks 1792 met Jac. Smies, die bijna
van denzelfden leeftijd was; wellicht woonde hij toen dus reeds te Amsterdam. Zeker
is, dat hij in 1806 aldaar woonde. Hij nuwde met J o h a n n a v a n G e e n h u y z e n ;
zijn zoon Lambertus Johannes (die volgt), geb. in 1803, was ook schilder. In 1813
kreeg C.L.H. de gouden medaille van Felix Meritis in de afdeeling stadsgezichten
en hij was ook lid van de Academie te Amsterdam. In 1816 werkte hij aan een
panorama van den slag van Waterloo, dat in dat jaar in verschillende steden te zien
was. H. schilderde vooral landschappen en stadsgezichten en werkte o.a. in Drente;
hij beeldde ook het Rapenburg te Leiden bij de ramp van 1807 af. Als etser kennen
we drie reeksen van landschappen van hem o.a. uit Drente, Bergen, in de buurt van
Haarlem; een exemplaar van zijn etswerk bevond zich in de verzameling van J. van
Buuren, dat in 1808 in den Haag verkocht werd. Ook lithografeerde hij een reeks
van zes landschappen naar de natuur. Teekeningen van zijn hand bevinden zich
o.a. te Haarlem (Teyler) en in de Albertina te Weenen. Naar zijn ontwerpen maakten
prenten: F.C. Dietrich, L. Portman, F.B. Waanders.
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's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam, evenals een geteekend portret door L.J.
Hansen.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allg. Künstlerlexikon (Leipzig 1923) XVI, 2;
Album Amicorum van J. Smies in de universiteitsbibliotheek te Amsterdam; A.v.
W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (Wien u. Leipzig 1906) I, 648; Aanteekeningen
v.d. Kellen in Rijks Prentenkabinet te Amsterdam.
J.M. Blok

[Hansen, Lambertus Johannes]
HANSEN (Lambertus Johannes), schilder, geb. 12 Aug. 1803 te Staphorst, overl.
te Amsterdam 21 Apr. 1859 na een langdurig lijden. Zijn leermeesters waren, behalve
zijn vader (C.L. Hansen, die voorg.): J.W. Pieneman, A. Daiwaille, C.H. Hodges, P.
Barbiers, J. Hulswit, allen bekende schilders uit dien tijd. In 1832 kreeg hij de zilveren
medaille voor naakt model, een andere prijs werd hem verleend door de Academie
(het schilderij bevond zich ten tijde van Immerzeel bij prof. v.d. Breggen). In 1833
werd hij medelid van de amsterdamsche Academie en tevens leeraar aan die
instelling. H. huwde in 1834 met C o r n e l i a H e l e n a A n n a C h r i s t i a n i ,
dochter van een kapelmeester; zij overl. omstr. 1842, drie zonen achterlatende,
waarvan de oudste toen zes jaar was. H.'s tweede vrouw was mej. S t i j n i s . Hij
schilderde interieurs met perspectivische vergezichten op de manier van P. de
Hooch, naar wien hij ook werkte. De titel van een eerste proef van etsen door H.
was ‘de Reiziger’. In het Rijksmuseum bevindt zich het schilderij ‘de
groentekoopvrouw’. Op den 6den Sept. 1859 werd zijn nalatenschap te Amsterdam
verkocht, er bevonden zich daaronder schilderijen uit de 17de en 18de eeuw en uit
zijn eigen tijd, teekeningen door hem zelf en van vroegere meesters, prenten, verder
kasten, huisraad en kleedingstukken, zilverwerk en porselein.
Naar zijn ontwerp graveerde P. Velijn.
Van hem bestaat een gegraveerd zelfportret; een portret in houtsnede vindt men
in Immerzeel, II, 15.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allg. Künstlerlexikon (Leipzig 1923) XVI, 8; A.v.
W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (Wien u. Leipzig 1906) I, 648.
J.M. Blok

[Hanses, Albert]
HANSES (Albert), smidsgezel te Sint Jacobi Parochie, die in 1791 bij J.D. van der
Haak te Leeuwarden een gedicht uitgaf, getiteld Eene eigenschap der zaligmakende
genade, vertoont in de uitspraak van den belasterden Christen; alsmede de
vergenoegdheid van den Christen in alle zijn moeilijkheden, verwekt door een
geestelijk inzien in zijnen weg.
Zie mijn: Stads- en Dorpskroniek van Friesland. (Leeuwarden 1930), 370.
Wumkes

[Harders, Garrelt Tiberius]
HARDERS (Garrelt Tiberius), geb. te Leer in 1798, overl. te Wirdum (Fr.) 5 Juni
1872, werd als candidaat tot predikant in de hoogduitsche taal. beroepen te Holtrel,
hertogdom Bremen, en trad aldaar in dienst 3 Juni 1821, verroepen naar Odoorn
en daar bevestigd 9 Dec. 1821, te Windemeer en te Lula Aug. 1825; van daar
beroepen naar Oostermeer c.a. deed hij daar zijn intrede 30 Apr. 1826 en nam 8
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Nov. 1829 afscheid. Op 15 Nov. 1829 deed hij zijn intrede te Wirdum (Fr.), waar hij
werkzaam was tot zijn dood. Hij werd betrokken in een polemiek met den Baptist J.
Witmond Czn.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten van Friesland (Leeuwarden 1886),
142, 156; mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuwarden 1932) II, 296;
mijn It Fryske Réveil yn portretten (Boalsert 1911), 44.
Wumkes

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

320

[Harinxma, Ernst van]
HARINXMA (Ernst v a n ), geboortejaar onbekend, overl. 1631, jongste zoon van
H o m m e v a n H a r i n x m a en D o e d t v a n M o c k e m a , uit den tak der
Harinxma's van Hettinga, thans Harinxma thoe Slooten, huwde 24 Aug. 1606 met
T i e t h v a n B o t n i a te Bozum. Hij werd 4 Mei 1597 raadsheer in het Hof van
Friesland, in 1619 was hij presideerend raadsheer, en ‘politique gecommitteerde’
ter synode van Dordrecht. Hij was het, die zich beklaagde over Johannes Bogerman
wegens diens eigenmachtig optreden. L. van Aitzema maakte op hem een gedicht.
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel I, 151, II, 94; Naamrol der Raden 's Hofs
van Friesland, 30, 36; Charterboek van Friesland IV, 963; W i n s e m i u s , Chronyck
van Vrieslandt, 901, 906, deze noemt hem E r n s t v a n H a r i n x m a v a n
D o n y a ; J. S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw
(Leiden 1869), 163.
Wumkes

[Harinxma, Homme van]
HARINXMA (Homme v a n ), ged. 2 Aug. 1607 te Leeuwarden, overl. 1663, zoon
van Ernst (zie vorig art.) en T i e t h v a n B o t n i a , liet zich 18 Mei 1628 inschrijven
als jur. student aan de leidsche hoogeschool als H o m e r u s v.H. t h o e S l o o t e n
welken naam deze tak van het geslacht der Harinxma's aannam, in plaats van den
vroegeren naam H a r i n x m a v a n H e t t i n g a . Op 24 Juni 1631 werd hij
aangesteld als raadsheer ten Hove van Friesland. In 1632 en 1633 was hij
buitengewoon afgevaardigde ter Staten-Generaal. Volgens R e i n e r N e u h u s i u s
in zijn Poëmata Juvenilia ging hij naar den Haag om met de vijanden over den vrede
te onderhandelen, wanneer blijkt echter niet. Op 10 Juli 1641 droeg hij het
raadsheersambt over op zijn broeder P i e t e r . Den 5den April 1637 trad hij in het
huwelijk met C a t h a r i n a v a n C a m m i n g h a , erfdochter van Ameland, die hem
twee kinderen schonk, T e t h en E r n s t , die hij beiden overleefde.
Twee geschilderde portretten door onbekende kunstenaars bevonden zich bij Mr.
P.A.V. baron van Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden.
Zie: S t a m b o e k v a n d e n F r i e s c h e n A d e l I, 151, II, 94; L. v a n
A i t z e m a , Saken van Staet en Oorlog II, 160; Frisia Nobilis, 119, 120; Naamrol
der Raden 's Hofs van Friesland, 36, 39; J. S i c k e n g a , Het Hof van Friesland
gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869), 18, 35, 193-194.
Wumkes

[Harinxma Thoe Slooten, Pieter van]
HARINXMA THOE SLOOTEN (Pieter v a n ), gedoopt te Leeuwarden 30 Maart
1610, overl. 29 Juli 1669, zoon van den raadsheer Ernst (die voorgaat) en T i e t h
v a n B o t n i a , liet zich 18 Mei 1628 als stud. philos. et math. inschrijven aan de
leidsche hoogeschool. In 1635 nam hij als Volmacht ten Landsdage deel in de
twisten van die dagen, en werd met Joris Camp naar Groningen gezonden om aan
de regeering van dat gewest in naam der Staten zeker voorstel te doen. Op 10 Juli
1641 trad hij op als raadsheer ten Hove van Friesland, welk ambt hij tot zijn dood
waarnam. Hij was in 1648 gehuwd met S u s a n n a v a n B u r m a n i a , die hem
zeven kinderen schonk.
Hun door onbekende kunstenaars geschilderde portretten zijn in de familiegalerij.
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Zie: Charterboek van Friesland V, 370; Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland,
39, 44; S c h o t a n u s , Beschrijvinge van Frieslandt, 232; Stamboek van den
Frieschen Adel I, 151, II, 94; Frisia Nobilis, 122 vlg.; J. S i c k e n g a , Het Hof van
Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869), 122; H. W e n n i n g in
Jaarboekje van den Frieschen adel (Leeuw. 1885) III, 103.
Wumkes
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[Harrison, Robert]
HARRISON (Robert), geb. omstreeks 1545, overl. te Middelburg vóór 1608,
voorganger der Brownisten. Hij werd student te Cambridge in 1564, bachelor of arts
aldaar in 1567, master of arts 1572. Het daarop volgend jaar benoemde men hem
tot scholarch aan de grammar school te Aylsham (Norfolk), doch reeds in 1574 werd
hij als zoodanig ontslagen in verband met een door hem verlangde verandering in
de wijze van doopsbediening toen hij als peter over een kind stond. Teruggegaan
naar Cambridge, ontmoette hij aldaar Robert Browne, die er sinds 1570 studeerde.
Beide mannen vonden elkander al spoedig in hun antipathieën en bezwaren tegen
de engelsche staatskerk. Toen Harrison tot onderwijzer aan een hospitaal te Norwich
was benoemd, volgde Browne hem daarheen. Er ontstond hier toen weldra een
kolonie van dissenters, eerlang naar Browne Brownisten genaamd; zij hadden veel
verkeer met in Norwich en omgeving wonende hollandsche doopsgezinde kolonisten.
Door de autoriteiten onderdrukt, weken in het najaar van 1581 een 50 à 60
kolonisten onder Browne en Harrison uit naar Middelburg (Harrison deelde later zelf
mede, dat hij te voren in Engeland nog eenigen tijd in de gevangenis had
doorgebracht), waar hij Cartwright (zie kol. 130) aantrof als hoofd van een engelsche
gemeente der Merchant Adventurers. Hoewel Cartwright zich op het standpunt
stelde van de engelsche staatskerk, schijnen de kolonisten onder Browne en Harrison
zich korten tijd bij Cartwright's gemeente te hebben gevoegd, doch al spoedig
vormden zij een afzonderlijke gemeente. Het hoofdbezwaar der Brownisten tegen
Cartwright was, dat hij de gemeenschap niet opzegde aan een kerk, die volgens
hem zoo diep verbasterd was en zoo schromelijk de tucht verwaarloosde als de
engelsche. Browne deed te Middelburg bij Richard Schilders een drietal geschriften
het licht zien tegen Cartwright en zijn medestanders. Ook Harrison het zich niet
onbetuigd en schreef A little treatise uppon the firste verse of the 122 Psalm
(Middelburg 1583, herdr. Leyden 1618), Three formes of catechismes (Middelburg
1583) en A letter intercepted from R.H. one of Browne's faction discovering in part
his great disliking of the Browne's schismatical practises (Middelburg 1583). Op den
laatsten brief antwoordde Cartwright met An answere unto a letter of Master
Harrisons (1583). De kosten van het drukken der Brownistische geschriften te
Middelburg schijnt Harrison voornamelijk voor zijn rekening genomen te hebben.
Bij de Brownistische gemeente te Middelburg was Browne pastor en Harrison
teacher. Laatstgenoemde was veel gematigder dan Browne. Cartwright getuigde,
dat hij gaarne met hem (Harrison) wilde onderhandelen, daar de Heer hem groote
genadegaven verleend en betere inzichten gegeven had. Harrison had ook veel
grooter aanhang dan Browne, zoodat toen laatstgenoemde een langer verblijf te
Middelburg verdroot en hij omstreeks Dec. 1583 naar Schotland toog, slechts vier
of vijf gezinnen met hem mee gingen. Van toen at was Harrison de eenige
voorganger der middelburgsche gemeente. Het schijnt dat hij nog in leven was toen
Francis Johnson (zie art. in dit dl.) te Middelburg kwam en een vurig aanhanger der
Brownisten werd (1591). In ieder geval was hij in 1608 overleden, want in het in
genoemd jaar verschenen werkje Counter-poyson van Ainswortb (zie kol. 16) leest
men: ‘Mr. Harrison returned not unto your church of England, but died at Middelburgh
in this faith, that we professe.’
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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 Koninklijke Academie van Wetenschappen, afd. Letterkunde,
2e reeks, 10e dl. (1881), 214 e.v., 243; Dictionary of national biography XXV (1891),
38.
Wijnman

[Harting, Dr. Pieter]
HARTING (Dr. Pieter), geb. te Rotterdam 27 Febr. 1813, overl. te Amersfoort 3 Dec.
1885, was de oudste zoon van D i r k H a r t i n g , makelaar, en J e a n n e t t e
Blijdesteyn.
Hij verloor zijn vader in 1820, zijn moeder verhuisde toen naar Utrecht. Twee
jaren was hij op de van Kinsbergen-school te Elburg. Op 12 Apr. 1828 werd hij te
Utrecht als student ingeschreven. Hij trok in Nov. 1830 naar Noord-Brabant, woonde
den Tiendaagschen veldtocht bij en keerde in Oct. 1831 te Utrecht terug. Hij
promoveerde aldaar 28 Nov. 1835 in de medicijnen op een dissertatie getiteld
Observationes choreae Sancti Viti te febris puerperalis.
Hij had zich reeds in 1834, doctorandus zijnde, nedergezet als geneesheer te
Oudewater, maar daar de praktijk gering was en hem niet beviel, was het hem
hoogst welkom, dat hij 2 Oct. 1841 benoemd werd tot hoogleeraar in de geneeskunde
aan het rijks-athenaeum te Franeker.
Hij had te Oudewater een samengesteld microscoop, dat met de beste uit dien
tijd kon wedijveren, en een bijzonder zuivere balans samengesteld en zette zijn
onderzoekingen daarmede te Franeker met ijver voort; hij vestigde de aandacht op
zich door het schrijven van eenige verhandelingen over de door hem bereikte
uitkomsten. In Mei 1842 hield hij, hoewel hij reeds in Nov. 1841 zijn colleges
begonnen was, zijn inaugureele rede.
In 1843 werd het franeker athenaeum opgeheven, vooral om het geringe getal
studeerenden, en de hoogleeraren werden over de drie rijksuniversiteiten verdeeld.
Harting werd 25 Juni van dat jaar buitengewoon hoogleeraar in de wis- en
natuurkundige faculteit te Utrecht. Hij gaf hier onderwijs in de pharmacologie en in
de plantenphysiologie en richtte een microscopisch laboratorium op. Hij bedacht
een methode van onderzoek der plantaardige en dierlijke weefsels langs
microscopischen weg, die beroemd geworden is. Op 21 Jan. 1846 werd hij benoemd
tot gewoon hoogleeraar. Langzamerhand werd de dierkunde zijn hoofdvak, hoewel
hij ook nog op het gebied van delfstofkunde, lijkverbranding, vivisectie enz.
onderzoekingen deed.
Het jaar te voren en in laatstgenoemd Jaar heeft hij zich beziggehouden met het
onderzoek naar de in 1845 uitgebroken aardappelziekte. Daarna schreef hij een
zijner hoofdwerken over het microscoop. Hij wees er op, hoe nuttig de kennis van
de jongere lagen der aardkorst (diluvium en alluvium), waaruit die bijna in ons
geheele land bestaat, voor ons is en hoe weinig aandacht daaraan nog besteed
was. Over den bodem van Amsterdam, waar toen eenige diepe boringen verricht
werden, schreef hij een belangrijk werk, waarin de uitkomsten van die boringen
verwerkt werden. Na een vrij langdurige ziekte in 1852 vestigde hij zijn aandacht
op Urk, waaromtrent hij een studie, ook over de bevolking, publiceerde. Het bleek
Harting bij zijn onderzoekingen, dat de bodem van Urk, en ook die van Gorinchem
en elders in ons land, waar hij boringen onderzocht had, in den loop der eeuwen
belangrijk gedaald is ten opzichte van den zeespiegel. Hij stelde in de Koninklijke
Akademie van Wetenschappen voor, een commissie te benoemen tot onderzoek
van dit onderwerp.
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Deze commissie, van welke hij lid werd, heeft veel daarover verzameld, maar door
tegenwerking van sommige harer leden is er nooit een verslag over haar bevindingen
uitgebracht.
Hij gaf sedert 1855 college in de dierkunde in haar vollen omvang en werd in
1856 directeur van een dierkundig museum. Nadat de paalworm in de droge jaren
1857 en 1858 veel schade aan de paalwerken der Zuiderzee gedaan had, werd
door een commissie, van welke Harting de ziel was, getracht, alles omtrent dit
merkwaardige weekdier te weten te komen. De commissie heeft 7 verslagen, het
eerste in 1860, het laatste in 1869 verschenen, uitgebracht. Zij gaf daarin behalve
de levenswijze en wijze van werken van dit diertje de middelen van redres aan.
Sedert hield hij zich vooral bezig met morphologische en physiologische
vraagstukken. Reeds vroeg werd hij voorstander van de theorie van Darwin. Hij
verdedigde haar in een door hem geschreven leerboek.
Aan zijn invloed bij de regeering is het te danken, dat aan verscheidene jonge
geleerden vergund is, met rijks subsidie eenige maanden te werken in het zoölogisch
station te Napels van Dr. Dohrn.
In 1852 richtte hij met Lubach (dl. IV, kol. 933) en Logeman het Album der Natuur
op. Hij heeft daarin zeer veel geschreven, meestal tot het populariseeren van
belangrijke vindingen op natuurwetenschappelijk gebied, en verscheidene
biografieën, meestal van buitenlanders. Behalve met de wetenschap liet hij zich met
de publieke zaak in. Hij was een der oprichters van het schoolverbond, later opgelost
in de vereeniging Volksonderwijs, hij heeft de belangen der Transvaalsche Republiek,
der in Rusland vervolgde Israëlieten enz. voorgestaan.
In 1875 hield hij een feestrede bij de herdenking van de 200 jaren te voren door
Leeuwenhoek gedane ontdekking der microscopische wezens. In hetzelfde jaar
werd hij te Leiden tot doctor honoris causa in de wis- en natuurkunde benoemd.
Hij werd in Sept. 1883 emeritus en zette zich toen te Amersfoort neder. In 1886
werd een gedenkteeken op zijn graf opgericht.
Hij werd in 1847 correspondent der 1e klasse van het Koninklijk Nederlandsch
Instituut en nadat dit lichaam was opgeheven, 26 Oct. 1851 lid van de afdeeling
wis- en natuurkunde van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
Hij huwde 31 Mei 1837 C a t h a r i n a S u s a n n a G o e t z e e , bij wie hij 2 zonen
en 2 dochters had. Een hunner, Paul, komt voor in dl. III, kol. 545.
Het belangrijkste door hem geschrevene is: Bijdragen tot de mikroskopische
kennis der zachte dierlijke weefsels in Tijdschrift voor natuurlijke geschiedenis en
physica (1839), 1; Etude microscopique des précipités et de leurs métamorphoses,
appliquée à l'explication de divers phénomènes physiques et physiologiques in
Mulder en Wenkebach's Bulletin des sciences physiques et naturelles en Néerlande
(1840), 287; Waarnemingen over den groei der planten en de omstandigheden, die
daarop invloed hebben in Tijdschrift voor nat. gesch. en phys. (1842), 296;
Bedenkingen tegen eenige punten van het rapport der commissie, belast met de
herziening der geneeskundige staatsregeling hier te lande (Utr. 1842); Over de
ontwikkeling der elementaire weefsels, gedurende den groei van den eenjarigen
dicotelydonischen stengel in Tijdschr. voor nat. gesch. en phys. (1844), 229; deze
verhandeling is vertaald in het Fransch en in het Duitsch; Over de belangrijkheid
van mikroskopische onderzoekingen voor de geneeskunde (Utr. 1844); Recherches
microscopiques sur le développement des tissus
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et des organes du corps humain, précédées d'un examen des différentes méthodes
micrométriques (Utr. 1845); Onderzoekingen over de natuur en de oorzaken van
de aardappelziekte in 1845, in het Fransch in Verhandelingen van de 1e Klasse van
het Koninklijk Nederlandsch Instituut 1846, 205, eenigszins gewijzigd in de
nederlandsche taal uitgegeven (Amst. 1846); Microchemische onderzoekingen over
den aard en de ontwikkeling van den plantaardigen celwand in Scheikundige
onderzoekingen, gedaan in het laboratorium der Utrechtsche hoogeschool (1846)
III, 31; Bijdragen tot de geschiedenis der mikroskopen (Utr. 1846); Het mikroskoop
4 dln. (Utr. 1848-54) en vervolg (Utr. 1858); hiervan kwam een duitsche vertaling
uit, die een tweeden druk beleefde; De geestrijke dranken en de onbeschaafde
volken (Utr. 1848); De heer Jac. Moleschott, privaat-docent te Heidelberg en zijne
verhouding tot de geneeskundige faculteiten in Nederland geschetst (Utr. 1848);
De magt van het kleine, zigtbaar in de vorming der korst van onzen aardbol (Utr.
1849; 2e druk Utr. 1866; 3e dr. (Utr. 1877); De bodem onder Amsterdam onderzocht
en beschreven in Verh. K. Ned. Inst. (1852) V, 73; Mikroskopische voorwerpen uit
beide organische rijken (Tiel 1853); Monographie des marattincées, suivie de
recherches sur l'anatomie, l'organogénie et l'hystiogénie du genre Angiopteris et de
considérations sur la structure des fougéres en général, met W.H. d e V r i e s e
(Leide et Düsseldorf 1853); Beschrijving van het eiland Urk, zijn bodem,
voortbrengselen en bewoners (Utr. 1853); Handooek der vergelijkende ontleedkunde
(naar O. S c h m i d t ) (Tiel 1854); De bron der stikstof voor de planten, met J.W.
G u n n i n g in Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen (1855), 55; De voorwereldlijke scheppingen, vergeleken met de
tegenwoordige (Tiel 1857), dit werk is in het Duitsch vertaald; De nieuwste
verbeteringen van het mikroskoop en zijn gebruik, sedert 1850 (Tiel 1857);
Gedachten over het hooger onderwijs in ons vaderland (Tiel 1858); Description d'un
diamant remarquable contenant des cristaux in Verhandeling van de afdeeling Wisen Natuurkunde van de Kon. Ak. v. Wet. (1858) (elke verhandeling is afzonderlijk
gepagineerd); Description de quelques fragments de deux céphalopodes
gigantesques in dez. Verh. (1861); Le Képhalographe, nouvel instrument destiné à
déterminer la figure et les dimensions du crâne et de la tête humaine (Utr. 1861);
Leerboek van de grondbeginselen der dierkunde in haren geheelen omvang, 5 dln.
(Tiel 1862-74); een korte vertaling hiervan is in het Spaansch verschenen; De
nestbouw der Arachnothera longorostris in Versl. en med. K. Ak. v. W. (1863), 95;
Bijdragen tot de kennis der mikroskopische fauna en flora van de Banda-zee in
Verh. K. Ak. v. W. (1864); L'appareil épisternal des oiseaux (Utr. 1864); Notices
géologiques, anatomiques et historiques sur l'orthragoriscus ordura, suivie de
considérations sur l'ostéogénèse des téléostiens en général in Verh. K. Ak. v. W.
(1865); Anno 2065, een blik in de toekomst, onder den pseudoniem Dr.
D i o s c o r i d e s (Utr. 1865), een tweede druk verscheen in 1866, een derde in
1870, het is vertaald in het Duitsch, Engelsch en Deensch; Levensbericht van J.
van der Hoeven (dl. IV, kol. 758) in Jaarboek K. Ak. v. W. (1868), 1; Christiaan
Huygens in zijn leven en werken geschetst in Album der Natuur (1868), 33; De strijd
des levens, rede, als hoogleeraar uitgesproken 26 Sept. 1870 (Utr. 1870); Iets over
J.E. Doornik en zijn aandeel in de ontwikkelingshypothese, gevolgd door eenige
opmerkingen aangaande den tegenwoordigen staat der laatste in
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Versl. en med. K. Ak. v. W. (1871), 367; Recherches de morphologie synthétique
sur la production artificielle de quelques formations calcaires organiques in Verh.
K. Ak. v. W. (1873); Notice sur un cas de formation de fulgurites et sur la présence
d'autres fulgurites dans le sol de la Néerlande in dez. Verh. (1874); Le plan médian
de la tête Néerlandaise masculine, déterminée d' après une méthods nouvelle in
dez. Verh. (1875); Wetenschap en geloof, een ernstig woord, rede op de hoogeschool
25 en 26 Sept. 1876 (Utr. 1876); De geologische en physische gesteldheid van den
Zuiderzeebodem, in verband met de voorgenomen droogmaking in Versl. en meded.
K. Ak. v. Wet. (1877), 301; Nieuwe proeven over de doordringbaarheid van zand
en klei door water, en beschrijving van een zandschifter in dez. Versl. (1878) II, 225;
Temperatuursbepalingen in een put van 369 meter diepte te Utrecht in dez. Versl.
(1879), 594; Les corps amuistiques de l'oeuf de l'hippopotame comparés à ceux
d'autres mammifères in Verh. K. Ak. v. W. (1881).
Zie: H.F. J o n k m a n in Mannen van beteekenis in onze dagen (1886), 319, met
portret; A.A.W. H u b r e c h t in Gids (1886) I. 157 en in Levensberichten K. Ak. v.
W. (1888), 1.
Ramaer

[Hartog, Mr. Paulus]
HARTOG (Mr. Paulus), geb. te Leiden (ged. 26 Juni 1735), overl. te Altona in Holstein
15 Febr. 1805, was de zoon van J a c o b H a r t o g en M a r i a n n e P e t i t .
Hij werd in zijn geboorteplaats reeds 24 Mrt. 1746 als student ingeschreven.
Wanneer hij in de rechten gepromoveerd is, is onbekend. Hij zette zich als advocaat
te Rotterdam neder en werd in 1787 om zijn patriotsche gevoelens verbannen. Hij
heeft toen een groote reis, o.a. naar Noord-Amerika gedaan, van waar hij een
negerbediende medebracht. Hij werd 21 Jan. 1795 na de afzetting van het bestuur
van Rotterdam tot raadslid en 24 Febr. d.a.v. tot wethouder gekozen. Ook was hij
eenigen tijd afgevaardigde dier stad naar de Algemeene staten. Op 27 Jan. 1796
werd hij in het kiesdistrict Rotterdam 4 gekozen tot lid der Nationale vergadering.
Hij behoorde tot de zeer gematigde unitarissen.
Op 20 Juni 1796 werd hij door zijn medeleden tijdelijk, op 30 Nov. d.a.v. definitief
tot lid van de commissie voor Buitenlandsche Zaken gekozen. Hij stelde voor, de
republiek een- en ondeelbaar te verklaren. Dit voorstel werd 2 Dec. 1796 met 73
tegen 38 stemmen aangenomen.
Op 2 Aug. 1797 werd hij in bovengenoemd district herkozen, maar hij had het
voornemen opgevat, naar Altona te verhuizen en bedankte daarom. Op 1 Sept.
d.a.v. werd hem door de vergadering een pas verstrekt voor zichzelf, zijn vrouw, 4
kinderen en een bediende. Op 17 Aug. 1797 werd in de vergadering een adres van
zijn stiefzoon Mr. J. Dupont Scheper behandeld. Vitringa (dl. V, kol. 1041) bracht
bij de discussie hulde aan de edele gevoelens van Hartog. Hij heeft tot zijn dood te
Altona gewoond.
Hij huwde 10 Mrt. 1776 S u z a n n a M a r g a r e t h a d u B o n , wed. van Jan
Marcus Scheper, die hem overleefde.
Zijn portret is gegraveerd door een onbekende en komt ook voor op een
verzamelblad.
Ramaer

[Hartwerd, Wijbrandt Jansz. van]
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HARTWERD (Wijbrandt Jansz. v a n ), geb. te Hartwerd in Wonseradeel (Fr.) omstr.
1500 (?), verbrand te Leeuwarden 28 Juni 1530. Hij was op zijn zeventiende jaar
als ‘een goed christen’ naar het buitenland gegaan, heeft 12 à 13 jaren
rondgezworven en kwam als een ketter terug. Er is verschil van meening over de
vraag of hij een Sacramentist, een Sociniaan of een Melchioriet
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was, dan wel misschien tot de Doopsgezinden moet gerekend worden. K. V o s
heeft een afzonderlijk artikel aan hem gewijd, en het vonnis, door het Hof van
Friesland over hem uitgesproken, in zijn geheel weergegeven.
Zie: K. V o s , Wijbrandt Jansz. van Hartwerd in Ned. archief voor Kerkgesch. XII
(1916), 202-205; d e z ., Menno Simons .... (Leid. 1914), 22.
Knipscheer

[Hasselt, André Henri van]
HASSELT (André Henri v a n ), geb. 14 nivôse an 13 (4 Jan. 1805) te Maastricht,
gest. 1 Dec. 1874 te St. Joost-ten-Noode, bij Brussel, dichter, zoon van H e n r i
L a m b e r t , pruikenmaker, en A n n e J u d i t h R o b e r t s .
André studeerde aan het athenaeum zijner geboortestad met onderscheiding en
vervolgens letterkunde en rechtsgeleerdheid aan de hoogescholen van Luik en
Gent. Hij promoveerde te Gent in de rechten den 6en Juli 1827, zette daarna
wederom de studie der letteren en kunsten te Luik voort, en keerde dan naar zijn
geboorteplaats terug, waar hij zich meer aan poëzie en muziek dan aan rechtzaken
wijdde. Uit zijn studententijd is er een gedicht in het Nederlandsch, een dithyrambe,
getiteld De Zon of de Morgen, Waterloo en de Eeuwigheid, gedrukt te Rotterdam
in 1825. En tijdens zijn verblijf in het ouderlijke huis - in afwachting van een ambt in
de zuidelijke provinciën des Rijks, dat hem als litterator zou aantrekken - ontstonden
de Primevères, nadien verschenen te Brussel in 1834. Intusschen brak de belgische
opstand uit, waarbij Maastricht met het zuiden niet meeging. Eerst den 23en Mei
1833 vertrok André van hier naar Brussel, voorgevende naar Luik, en keerde niet
meer terug. Hij voegde zich in Brussel bij zijn geestverwanten en kreeg
regeeringssteun toegezegd. Sedert de maand Augustus d.a.v. nam hij in de
bibliotheek van Bourgogne deel aan de quasiofficieele werkzaamheden, welke die
van de in 1834 opgerichte Commission royale d'histoire zijn voorafgegaan. Tot een
vast salaris kwam het nochtans niet, totdat hij met de uitvoering van de in 1842
gereorganiseerde inspectie der lagere scholen belast en daarna tot inspecteur van
het lager onderwijs benoemd werd. Sinds 15 Dec. 1837 was van Hasselt
correspondent van de academic van Brussel en bij de verandering van dat
genootschap in 1845 in de Kon. academie van België werd hij bij koninklijke
benoeming lid van de afdeeling letteren. Ook van fransche zijde werden zijn
letterkundige verdiensten in 1852 door den Keizer erkend. Van Hasselt is een
buitengewoon vruchtbaar dichter en schrijver geweest, bijna uitsluitend in de fransche
taal, een publicist niet alleen van oorspronkelijk werk, maar ook van overzettingen
uit velerlei talen,in tijdschriften en boekwerken, publicaties van letter- en
geschiedkundigen aard, ook op het gebied der oude kunst, alleen of in samenwerking
met J.B. Rongé, H.G. Moke, Ed. Fétis en L. Jéhotte. Er zijn schoolboeken van
Charles André d.w.z. van Charles Hen en André van Hasselt. Zijn gebundelde
werken, verschenen te Brussel in 1876-77, omvatten 10 deelen, 5 dln. poëzie en 5
dln. proza. In het laatste deel is ook Het gulden boeksken, gedichtjes voor kinderen
(grootendeels vertalingen) opgenomen, benevens eenige verspreide nederl.
gedichten. Zijn meest bekende dichtstuk is het epische Les quatre incarnations du
Christ, gedrukt te Brussel in 1867 en te Namen in 1872. In het nieuwe koninkrijk
België was van Hasselt de eerste, die een bundel fransche gedichten, de voormelde
Primevères, in 1834 uitgaf. Men roemt hem nog als den besten belgischen dichter
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in de fransche taal voor de renaissance van 1880. Op hem volgde een ander
Maastrichtenaar, Th. Weustenraad. Zijn geboortestad eerde van Hasselt in 1879
door de van Hasseltkade naar hem te noemen en zond in Dec. 1924 een
vertegenwoordiger naar Brussel, om er de nagedachtenis van haar grooten zoon
mede te huldigen op de 50ste verjaring van zijn dood.
Zie: André van Hasselt, sa vie et ses travaux par L. A l v i n (Brux. 1877) en Le
Thyrse, jg. 27, Jan. (Brux. 1925).
Blonden

[Hasselt, Mr. Johan François Barthold van]
HASSELT (Mr. Johan François Barthold v a n ), geb. te Zutfen 23 Mei 1811, overl.
te Brummen 19 Juli 1891, was de zoon van J a c o b A d r i a a n v a n H a s s e l t
en A n n a P h i l l i p p i n a C a r o l i n a F r e d e r i k a R o b b e r t i n a v a n
Heeckeren.
Hij werd 30 Mrt. 1830 te Leiden als student ingeschreven en deed daar 10 Apr.
1831 candidaatsexamen, ging toen eenigen tijd onder de wapenen en maakte den
Tiendaagschen veldtocht mede, maar ging toen naar Utrecht over, waar hij 20 Sept.
1831 als student werd ingeschreven en waar hij 15 Apr. 1834 in de rechten
promoveerde op stellingen.
Hij zette zich als advocaat te Zutfen neder en werd 7 Apr. 1842 tot kantonrechter
te Apeldoorn benoemd. Hij vestigde zich toen op huize Empe onder Brummen, maar
ging later voor de opvoeding zijner kinderen weder te Zutfen wonen. Echter hield
hij steeds te Brummen zijn domicilie.
Hij werd in het kiesdistrict Apeldoorn-Brummen 19 Oct. 1843 door de eigenerfden
tot lid der Provinciale staten van Gelderland gekozen, maar na de invoering der
provinciale wet was er in Sept. 1850 geen district, waar hij herkozen werd.
Met Staring (dl. I, kol. 1490) en twee anderen heeft hij in Mrt. 1851 de gebouwen
en terreinen van de opgeheven koninklijke stoeterij te Borkeloo overgenomen ten
einde daar een landbouwschool te stichten. Door tegenwerking is hiervan niet
gekomen en de door hen gesloten overeenkomst dienaangaande is 13 Juni 1853
ontbonden.
Op 9 Sept. 1851 werd hij tot lid van den gemeenteraad van Brummen en op 10
Mei 1853 opnieuw, nu in het district Voorst, tot lid der Staten gekozen. Op 2 Juli
1856 kozen zijn medeleden hem tot lid van Gedeputeerde staten. Hij verkreeg toen
ontslag als kantonrechter en nam ontslag als raadslid. In Juni 1867 nam hij ontslag
als Gedeputeerde. Lid der Staten bleef hij totdat hij ook als zoodanig 26 Nov. 1887
ontslag nam.
Hij huwde 22 Aug. 1834 J u s t i n e H e n r i ë t t e L o u i s e baronesse v a n
L y n d e n t o t O l d e n a l l e r , geb. 17 Jan. 1814, overl. 24 Oct. 1835, en 20 Juli
1838 jkvr. M a r g a r e t h a L e v i n a H o e u f f t , geb. 11 Sept. 1813, overl. 26 Aug.
1873. Bij de eerste had hij een zoon, bij de tweede 2 zonen en 4 dochters. Een der
zonen uit het tweede huwelijk komt voor dl. II, kol. 547.
Ramaer

[Hasselt, Joannes Willem van]
HASSELT (Joannes Willem v a n ), geb. te Hillegom 1 Mei 1752, overl. te Amsterdam
3 Mei 1833, was de zoon van A r e n d t v a n H a s s e l t , predikant, en S a r a
Maria van Blommestein.
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Hij genoot middelbare opleiding op een kostschool te Tilburg en was daarna te
Amsterdam werkzaam als koopman in tabak onder de firma Cornelis Kuyper.
Hij was lid van het comité revolutionnair, dat de Franschen in Jan. 1795 te
Amsterdam inhaalde, en werd 2 Aug. 1797 in het district Amsterdam 10 gekozen
tot tweeden plaatsvervanger van het lid der nationale vergadering. Daar de gekozene
en
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de eerste plaatsvervanger de benoeming niet aannamen, had hij kunnen optreden,
maar ook hij bedankte met het oog op zijn zaken. Hij was degene onder allen, die
na den tweeden staatsgreep van 12 Juni 1798 voor lid van het Uitvoerend bewind
in aanmerking kwam, degene die zoowel in de Tweede Kamer, die 15 candidaten
koos, als in de Eerste Kamer, die daaruit de 5 leden koos, die het land zouden
regeeren, de meeste stemmen verkreeg. Hoewel schoorvoetend, nam hij de
benoeming aan en verhuisde naar den Haag. Op 21 Aug. 1798 aanvaardde hij dit
hooge ambt. Er was bepaald, dat 1 Aug. van elk jaar een lid zou aftreden, dat niet
herkiesbaar was dan na eenige jaren, en het lot bepaalde dat hij 1 Aug. 1799 moest
altreden. Hij ging dus weder te Amsterdam wonen, waar hij zijn verdere leven
gebleven is, en ging weder in de firma Kuyper.
Nog eenmaal nam hij een openbare betrekking aan, toen hij 1 Mrt. 1804 tot lid
van het Wetgevend lichaam voor het departement Holland gekozen werd. Toen de
raadpensionaris Schimmelpenninck 6 Mei 1805 de leden van een beperkt Wetgevend
lichaam benoemde, was hij daar niet bij. Ondertusschen waren zijn zaken door de
slechte tijden achteruitgegaan en solliciteerde hij daarom naar een rijksbetrekking.
Op 23 Jan. 1806 werd hij benoemd tot ontvanger van het zegel op de akten en
patenten te Amsterdam. Door Napoleon werd hij 4 Jan. 1811 benoemd tot ontvanger
van het registratierecht voor het departement Zuiderzee en régisseur van de tabak.
Na onze bevrijding werd hij hoofdontvanger der registratie en domeinen voor het
noorderkwartier van Noord-Holland en voor Utrecht.
Hij was een vrij goed dichter. Omstreeks 1787 werd hem een eereprijs voor een
gedicht De lof der vaderlandsche zeevaart toegekend. In 1785 verscheen een
gedicht Aan mijne ... landgenooten en medeburgers ... van Hillegom ... voorstanders
van den wapenhandel.. In 1788 gaf hij een vertaling in dichtmaat uit van: Abraham
en Isaäc, godsdienstig schouwspel, n.h. Hoogd. van J.C. L a v a t e r .
Hij huwde 27 Juli 1779 W i j n t j e V o s , bij wie hij een zoon en 2 dochters had.
De jongste dochter was gehuwd met Gogel (dl. VII, kol. 480).
Ramaer

[Hassia, Henricus de]
HASSIA (Henricus d e ), of v a n H e s s e n , v a n A l d e n d o r f f , v a n
O l d e n d o r p , overl. bij Arnhem 12 Aug. 1427. Aanvankelijk was hij pastoor in
Selheim. Voor het eerst vindt men hem in 1389 venneld als student aan de
universiteit te Keulen, en wel als baccalaureus, thuis behoorende in het bisdom
Mainz. 8 Apr. 1392 werd hij rector dezer universiteit als opvolger van Theodoricus
Dystel de Unna. In Juni of Juli van dat jaar droeg hij, na de toen gebruikelijke
ambtsperiode, deze waardigheid over aan Hermannus Stakelwegge van Kalkar. In
1393 werd hij magister artium, in 1395 kanunnik van St. Georg. Op het einde der
14de eeuw ging hij met een aantal tijdgenooten uit Keulen over naar de jonge
universiteit van Heidelberg. In het tijdvak van Juli tot einde October 1400 bekleedde
hij ook hier het rectorsambt als opvolger van Hendrik van Wyse. Daarna was hij
vice-rector, in welke hoedanigheid hij bij afwezigheid van den rector Konrad Koler
van Soest (Oct. 1401-Febr. 1402) dezen heeft vervangen. Blijkens de matricula van
Heidelberg bleef hij ook in volgende jaren hier een leidende rol spelen. Van Juni tot
November 1411 komt hij, thans met den titel ‘licentiatus in theologia’, andermaal
voor als rector.
Henricus de Hassia was in 1414 nog aan de

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

329
universiteit van Heidelberg. Kort daarna moet hij zijn ingetreden bij de kartuizers
van Monnikhuizen, waar hij ook als monnik is geprofest. Reeds spoedig werd hij in
de orde van Sint Bruno tot een bestuursambt geroepen. In de jaren 1418-24 was
hij n.l. prior van het kartuizerklooster Johannisberg bij Freiburg i. Br. Van 1418 tot
1422 was hij convisitator der ordeprovincie van den Rijn, en van 1422 tot 1426
eerste visitator van dit ressort. Na den dood van Alphardus de Hollandia op 14 Aug.
1424 (dl. VII, kol. 616 vermeldt abusievelijk 1422 als sterfjaar) verwisselde hij het
prioraat van Johannisberg met dat van Monnikhuizen bij Arnhem. Hij was in het
voorjaar van 1426 aanwezig op het generaal kapittel der orde in de Grande
Chartreuse. Daar de vermoeiende visitatiereizen te veel van zijn krachten vergden,
verkreeg hij daar ontheffing uit het ambt van visitator der Rijnprovincie. Albertus
Buer (dl. II, kol. 272), prior te Utrecht, werd tegelijkertijd aangewezen als zijn opvolger
in dit officie, terwijl men voorts beval, dat Henricus de Hassia op zijn terugreis naar
Monnikhuizen met zijn opvolger de kloosters van Bern, Bazel, Freiburg i. Br.,
Straatsburg en Mainz zou visiteeren. Na in Arnhem te zijn teruggekeerd was hij
weldra ook niet meer in staat het prioraat te bekleeden, zoodat hij thans ook daarvan
werd ontheven. Waarschijnlijk in het begin van 1427 nam Albertus Buer het bestuur
van Monnikhuizen van hem over. Het generaal kapittel droeg in het voorjaar van
1427 aan den leekenbroeder Anselmus uit het klooster bij Freiburg i. Br. op om
Henricus de Hassia tijdens zijn ziekte te verplegen. Eenige maanden later is hij
gestorven en te Monnikhuizen begraven.
De naam ‘Henricus de Hassia’ heeft bij alle schrijvers tot verwarring aanleiding
gegeven. Wat is namelijk het geval? Er zijn twee tijdgenooten van den arnhemschen
prior geweest, die denzelfden naam droegen. Nog begrijpelijker is deze verwarring,
omdat een van hen eveneens niet alleen kartuizer is geweest, maar ook prior van
het klooster bij Freiburg i. Br. (aldaar overl. 6 Sept. 1412). Het meest is de
arnhemsche prior echter verward met ‘Henricus de Hassia (seu de Langenstein)’
of ‘Henricus de Hembueche de Hassia’, die in de jaren 1363-83 aan de parijsche
universiteit heeft verbleven, en die van 1384 tot aan zijn dood (1397) aan de
universiteit te Weenen heeft gedoceerd. De geschriften van dezen naamgenoot zijn
zeer verspreid. Men vindt ze in bijna alle verzamelingen van handschriften uit de
late middeleeuwen.
Ook de arnhemsche prior is als auteur werkzaam geweest, vermoedelijk vooral
in zijn heidelbergschen tijd. P e t r e ï u s , de kartuizer-bibliograaf uit het begin der
zeventiende eeuw, schrijft een achttal tractaten aan hem toe. Ook T r i t h e m i u s
vermeldt hem als auteur van zeven der voorbedoelde tractaten ‘et quaedam alia’.
H a r t w i g stelt in zijn monographie van Henricus de Langenstein drie tractaten
op naam van den arnhemschen prior, n.l.: 1. Summa de Reipublica (waarvan een
hs. in de univ.-bibl. te Heidelberg); 2. De clavibus seu de confessione (waarvan een
codex Tirnsteinensis d.d. 1414 te Augsburg) (Inc.: ‘Tibi dabo claves regni coelorum,
etc.’); 3. Ad cognoscendum differentiam inter peccatum mortale et veniale (waarvan
een hs. te Berlijn). Voorts somt hij nog eenige dubia op.
Zie: H. K e u s s e n , Die Matrikel der Universität Köln 1389 bis 1559 I (Bonn 1892),
13, 55, 73; Gustave Toepke, Die Matrikel der Universi-
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tät Heidelberg von 1386 bis 1662 I (Heidelb. 1886), 75, 83, 92, 94, 110, 113, 114,
116; E. W i n k e l m a n n , Urkundenbuch der Universität Heidelberg I (Heidelb. 1886),
78, 79, 81, 98, 99; A. T h o r b e c k e , Die Anfänge der Universität Heidelberg
(Heidelberg 1886), 58; A. B a u d i n s k y , Die Universität Paris und die Fremden an
derselben im Mittelalter (Berlin 1876), 132; C. l e C o u t e u l x , Annales ordinis
Cartusiensis (Monstrolii 1887-91) VII, 560 e.v.; L. l e V a s s e u r , Ephemerides
Ordinis Cartusiensis (Monstrolii 1892) III, 67; T h . P e t r e ï u s , Bibliotheca Cartusiana
(Colon. 1609), 130-131; J. T r i t h e m i u s , De scriptoribus ecclesiasticis, cap. 754;
B e r n a r d u s P e z , Thesaurus Anecdotorum Novissimus seu Veterum
Monumentorum (1721) I, 74 e.v.; O t t o H a r t w i g , Leben und Schriften Heinrichs
von Langenstein (Marburg 1858) II, 1-5; Chartae Capituli Generalis Ordinis
Cartusiensis (ms. Certosa del Galluzzo, Florence); H.J.J. S c h o l t e n s , De priors
van het kartuizerklooster Monnikhuizen bij Arnthem in Archief Aartsbisd. Utr. LVI
(1932), 1 e.v.
Scholtens

[Haver, Paulus Laurentius]
HAVER (Paulus Laurentius), geb. te Paderborn 1633 uit aanzienlijke ouders, overl.
15 Jan. 1680, trad aldaar in de Benediktijnerabdij Abdinghof, waar hij 10 Jan. 1655
de plechtige kloostergeloften aflegde. Na zijn theologische studie en priesterwijding
was hij eenige jaren, 1661-67, werkzaam als onderkellenaar op het abdijhof te
Putten. In Dec. 1667 werd hij teruggeroepen naar de abdij als supprior, maar 1671
keerde hij als kellenaar naar Putten weer. Hier verbleef hij nog, toen hij 15 Mrt. 1677
door zijn medebroeders tot abt gekozen werd van Abdinghof. De vorstbisschop van
Paderborn, die de vorige keuze had doen verbreken, bevestigde hem en 30 Oct.
1677 diende hij hem de abtswijding toe. Slechts ruim twee jaar stond hij aan het
hoofd der abdij, te kort om iets belangrijks te ondernemen. Over het hof te Putten
vgl. art. Greg. J. Busch (kol. 118 in dit deel).
Zie: J.B. G r e v e , Gesch. der Benediktiner Abtei Abdinghof in Paderborn (1894),
168-169; G.A. Schouwen, De kelnarij van Putten (Arnh. 1909) III.
Fruytier

[Hawkshaw, Sir John]
HAWKSHAW (Sir John), geb. in Yorkshire in 1811, overl. te Londen 2 Juni 1891,
genoot onderwijs te Leeds en kwam reeds in 1825 in dienst bij een spoorweg bij
die stad. Van 1832 tot 1834 was hij ingenieur der Bolivar mining association in
Venezuela. Hij kwam toen in dienst bij de dokken (binnenhavens) te Liverpool en
kort daarna aan de Manchester-, Bury- and Boltoncanal-company. In 1845 werd hij
hoofdingenieur van den Manchester-Leeds-spoorweg, in 1847 ging hij over naar
den Lancashire-Yorkshire-spoorweg, waar hij vele zijlijnen aangelegd heeft. Daar
zijn naam steeds grooter werd, ging hij in 1850 te Londen wonen als raadgevend
ingenieur; hij associeerde zich daarvoor met Harrison Hayter. Hij voerde hier de
Charing Cross- en Cannon Street-spoorwegen uit, met twee bruggen over de
Theems, later den East London-spoorweg met een tunnel onder die rivier. Ook legde
hij met Sir John W. Barry een ondergrondschen spoorweg aan tusschen Aldgate
en Mansion House. Ook in Rusland, Engelsch-Indië en Mauritius heeft hij
spoorwegen aangelegd. Hij was ook specialiteit op het gebied van havenaanleg.
Hij heeft den haven van Holyhead, de dokken te Penarth, de Albert Docks te Hull
en het South Dock van de East- and West-India-docks te Londen aangelegd. Hij
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heeft de Severn-tunnel, een zeer moeilijk werk, met goed gevolg tot stand gebracht.
Toen
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door de tegenwerking van Engeland de aanleg van het Suezkanaal in gevaarkwam
gestaakt te worden, werd hem een onderzoek opgedragen, waarvan de uitkomst
geheel ten voordeele van de Lesseps was. Hiermede is het Suezkanaal gered.
In 1862 werd hij hoofdingenieur van de engelsche maatschappij, die den aanleg
van het Noordzeekanaal aangenomen had. Hij heeft in 1867, daar hij te veel arbeid
elders had, aan Waldorp (dl. III, kol. 1378) opgedragen om zijn dienst hierbij waar
te nemen voor de helft zijner bezoldiging. Zijn samenstelling der hoofden was gevolgd
naar die van Dover, maar door andere samenstelling van het h.t.l. aanwezige
materiaal waren de blokken in den aanvang te week, later is dit verbeterd.
Hawkshaw was voorstander van het Nicaraguakanaal; in de vergadering van het
internationaal congres voor een kanaal door Midden-Amerika heeft hij zijn stem niet
willen uitbrengen.
In 1880 trok hij zich uit zaken terug.
Ramaer

[Heeckeren van Wassenaar-Twickel, Mr. Jacob Derk Carel baron
van]
HEECKEREN VAN WASSENAAR-TWICKEL (Mr. Jacob Derk Carel baron v a n ),
geb. te Emmerik 8 Febr. 1809, overl. te 's Gravenhage 7 Nov. 1875, was de oudste
zoon van W.H.A.C. baron van Heeckeren van Kell (dl. VIII, kol. 725) en S.G.A. v a n
Pabst van Bingerden.
Hij werd te Leiden 18 Sept. 1826 als student ingeschreven en promoveerde aldaar
in de rechten 21 Nov. 1831 op een dissertatie De praestanda evictione rei venditae.
Hij werd door zijn huwelijk groot-grondbezitter in Zuid-Holland, Overijsel en Hannover,
terwijl het slot te Dieren tot zijn erfdeel uit eigenen hoofde behoorde.
Hij werd door de ridderschap van Overijsel 1 Juni 1840 tot lid der Staten van die
provincie gekozen. Op 15 Juni 1846 werd hij tot adjuncthoutvester benoemd.
Toen de grondwet herzien was, werd hij 30 Nov. 1848 in het kiesdistrict Enschede
tot candidaat voor lid der Eerste Kamer gekozen. Uit de candidaten werd hij 11 Jan.
1849 door den Koning tot lid benoemd. Zijn lidmaatschap der Staten verviel daardoor.
Op 11 Sept. 1850 werd hij door de Staten van Overijsel, aan wie sedert de keuze
was, herkozen.
Hij behoorde tot de conservatieve partij. Hij nam 14 Aug. 1867 ontslag als lid der
Eerste Kamer.
Hij huwde 14 Dec. 1831 M a r i a C o r n e l i a gravin v a n W a s s e n a e r , geb.
21 Sept. 1799, overl. 31 Mrt. 1850. Napoleon had haar, die de rijkste erfdochter van
Nederland was, aan een zijner maarschalken willen uithuwelijken, maar daar zij bij
zijn val eerst 14 jaar oud was, is dit plan niet gelukt. Zij hadden geen kinderen; zij
maakte haren echtgenoot universeel erfgenaam. Hij hertrouwde 6 Juni 1852
I s a b e l l a A n t o i n e t t a baronesse S l o e t v a n T o u t e n b u r g , geb. 26 Sept.
1823, overl. 8 Juli 1872, bij wie hij 2 zonen en een dochter had.
Ramaer

[Heeckeren van de Wierse, Ludolph baron van]
HEECKEREN VAN DE WIERSE (Ludolph baron v a n ), geb. te Zwolle 4 Mei 1755,
overl. te Vorden 11 Juli 1841, was de oudste zoon van R o b b e r t J a c o b baron
v a n H e e c k e r e n en M a r i a P h i l i p p i n a E r n e s t i n a v a n V o o r s t .
Hij werd in 1787 burgemeester van Lochem, maar als Prinsgezinde in Febr. 1795
als zoodanig afgezet. Hij was sedert ambteloos totdat hij als menigeen wanhoopte
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aan het herstel van het Oranjehuis en daarom in Mei 1811 de benoeming tot maire
van Zutfen aannam.
Na de bevrijding werd hij in de eerste plaats als maire, nu burgemeester geheeten,
gecontinueerd
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en door den Souvereinen Vorst 1 Dec. 1814 benoemd tot lid der Provinciale staten
van Gelderland voor de eigenerfden. Bij de vorming der kiesdistricten werd hij aan
Groenloo toegewezen. Op 2 Dec. 1815 werd hij niet tot een der drie burgemeesters
van Zutfen benoemd, omdat hij op het buitengoed de Wierse onder Vorden ging
wonen.
Op 27 Nov. 1817 werd hij benoemd tot commissaris in het district Borkeloo. In
Nov. 1825 werd hem bovendien het district Deutekom opgedragen.
Op 1 Juni 1818 bij zijn periodieke aftreding als lid der Staten werd hij niet door
de eigenerfden van Borkeloo, maar door die van het district Zutfen herkozen.
Hij verkreeg op zijn verzoek 6 Aug. 1837 eervol ontslag als commissaris der
districten Borkeloo en Deutekom en werd, na verzocht te hebben bij zijn aftreding
niet herkozen te worden, 1 Juni 1839 vervangen als statenlid.
Hij huwde 8 Febr. 1781 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 , geb. 14 Oct. 1760, overl. 1 Nov. 1840, bij wie hij 7 kinderen had.
Ramaer

[Heemskerck, Arnoud van]
HEEMSKERCK (Arnoud v a n ), broeder, althans jongere bloedverwant van Gerrit
(1) werd omstreeks 1254 de opvolger van Gerrit als baljuw van Kennemerland. Hij
was ook kastelein of burggraaf van Torenburg en kreeg 12 Sept. 1254 bevel van
den graaf van Holland om den abt van Egmond in diens rechtspraak te handhaven
(Oorkondenboek I, 599). Nog 15 Oct. 1256 komt hij als kastelein van Torenburg
voor; hij was op dien datum met Hendrick heer van Voorne en tal van andere
voorname edelen te Brussel, waar zij beloofden te zullen zorgen dat de vrede
tusschen Margaretha gravin van Vlaanderen en graaf Floris, voogd van Holland,
gemaakt, bewaard bleef (Oork.b. II, 13). Spoedig daarop is hij (waarschijnlijk door
den dood van graaf Willem II) vervangen door Simon van Haerlem. Mogelijk was
hij het al vroeger, maar in 1257 komt ‘Arnoldus de Hemeskercke’ onder de ridders
voor (Oork.b. II, 26, 82). Hij leefde nog in 1274 en bezegelde in dat jaar met graaf
Floris de oorkonde, waarin een schenking aan de abdij van Leeuwenhorst werd
bekrachtigd (Oork.b. II, 267, 282). Hij voerde een leeuw in zijn schild en het
randschrift van zijn zegel luidt: ‘S. Arn(ol)di de Eemskerke militis’.
Deze Arnoud is niet altijd zuiver te onderscheiden van een anderen A r n o u d ,
den vermoedelijken zoon van Gerrit (1). Deze ‘Arnoldus miles de Hemescarke’ (dus
bezitter van het huis Heemskerk) nam in 1280 met den graaf aan het beleg van
Vreeland deel (Oork.b. II, 329, 393), toen zij dit kasteel aan heer Gijsbrecht van
Amstel trachtten te onderwerpen. Hij wordt geacht in 1290 te zijn overleden. Zijn
vrouw was een dochter uit het huis van V o o r n e , of wel uit dat van H e e n v l i e t
en schonk hem onder meer kinderen twee zoons Gerard en B e r t o l d . Hiervan
volgt de eerste onder Gerrit (2).
Zie: H.J. K o e n e n in Wapenheraut VII, 230-234; v.d. B e r g h , Oorkondenboek
II, 118, 156, 173, 202.
Regt

[Heemskerck, Claes Symonsz van]
HEEMSKERCK (Claes Symonsz v a n ), geb. te Leiden 15 Sept. 1536, overl. te
Amsterdam 21 Aug. 1616, zoon van S y m o n J a n R e y e r s z . en van
Josyntgen van Montfoort.
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Hij ontving zijn opvoeding te Antwerpen, leerde Latijn, Fransch, Spaansch en
Italiaansch en vestigde zich na zijn huwelijk te Amsterdam. Hij was de herv. leer
toegedaan en werd door de afgevaardigden der schutterijen 27 Mei 1578 tot raad
van Amsterdam verkozen, welk ambt hij tot zijn dood bekleedde. Hij werd ook
commissaris in 1581,
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regent van St. Jorishof in 1581, schepen in 1582 en bij de instelling van het college
van gecommitteerde raden daarin verkozen 14 Apr. 1581; hij bleef dit laatste tot 22
Aug. 1586. Hij werd in 1584 kerkmeester van de Oude kerk en in 1606 gedeputeerde
ter rekenkamer van Holland, welk ambt hij tot 1608 bekleedde.
Als zijdelakenkooper woonde hij te Amsterdam in de Warmoesstraat ‘in 't
Moriaenshooft’; hij huwde in 1558 te Amsterdam met H i l l e g o n d P i e t e r
F o p s d r , begr. in de N. kerk ald. 2 Juni 1575, dochter van Pieter Fops en van
Janneken Opkendr. Uit dit huwelijk sproten drie kinderen, t.w. Dr. D o m i n i c u s ,
R e y n i e r en D i r k j e v.H. De eerste was in 1606 schepen en in 1617 tot 1624
raad van Amsterdam.
Zie: E l i a s , Vroedschap van Amsterdam I, 76; S c h e l t e m a , Staatk. Nederland.
Regt

[Heemskerck, Mr. Coenraad graaf des H.R. Rijks van]
HEEMSKERCK (Mr. Coenraad graaf des H.R. Rijks v a n ), heer van Achttienhoven,
geb. te 's Gravenhage, ged. in de Kloosterkerk 12 Dec. 1646, overl. te 's Gravenhage
23 Juli 1702, zoon van Mr. J o h a n , raadsheer in den Hoogen Raad, en van A l i d a
van Beuningen.
Als vrijwilliger met op eigen kosten uitgeruste manschappen, ten getale van 50,
nam hij in het jaar 1672 dienst op de vloot onder de Ruyter, werd op het schip van
den admiraal van Gendt geplaatst en maakte den zeeslag van Solesbay mede. Hij
werd in 1672 secretaris van Amsterdam, in 1673 pensionaris, gezant naar Weenen
in 1673, naar Spanje in 1675 en in 1679 lid van gecommitteerde raden van Holland
en W. Friesland. Als zoodanig gaf hij de regeering van Amsterdam kennis van het
voorstel van prins Willem III om Naarden te versterken. Hij werd daardoor in de
onaangenaamheden hierover met de stad Amsterdam betrokken, maar daar de
regeering hem de hand boven het hoofd hield liep de zaak zonder verdere gevolgen
voor hem af. In 1680 opnieuw naar het hot van Madrid gezonden, legde hij de
geschillen bij, die tusschen dit hof en den keurvorst van Brandenburg waren ontstaan,
en bleef aldaar tot 1686. In 1689, als gezant naar de stad Hamburg, wist hij door
zijn tusschenkomst de moeilijkheden tusschen den koning van Denemarken en den
hertog van Holstein te vereffenen, welke noordelijk Europa met een nieuwen oorlog
bedreigden. Hij keerde daarop naar Madrid terug, waar hij tot 1690 verbleef en toen
als ambassadeur door Arnoud van Citters werd vervangen. Heemskerck zelf werd
naar Weenen gezonden om zijn bemiddeling tusschen den Keizer en den sultan
van Turkije aan te bieden. Hij bleef tot Sept. 1692 aan het weensche hof en vertrok
toen op last der Staten naar Turkije, waar hij eerst te Belgrado en daarna te
Adrianopel zijn pogingen voortzette doch niet in zijn opdracht kon slagen. Wel kon
hij, te Weenen teruggekeerd, een verdrag van koophandel sluiten, maar dit verkreeg
door den oorlog geen effect. De duitsche keizer Leopold was hem persoonlijk zeer
genegen; hij verhief van H. en zijn nakomelingen in den rijksgravenstand, bij diploma
van 12 Dec. 1697. Doch uit bescheidenheid maakte v.H. geen gebruik van den titel.
In 1689 werd hij als gezant naar Frankrijk gezonden (over de ontvangst van zijn
echtgenoote aan het fransche hof vindt men een omstandig verhaal in de Amsterd.
Courant Oct. 1689); de netelige kwesties wegens het spaansche successierecht
gerezen maakten zijn taak aldaar niet gemakkelijk en toen Lodewijk XIV onomwonden
te kennen gaf dat hij (na den dood van Jacobus II) den prins van Wales, pretendent,
als koning van Engeland erkende, zag hij zich genoodzaakt Parijs te verlaten, na
schriftelijk van den vorst te hebben afscheid genomen.
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Hij was 12 Juli 1676 te 's Gravenhage gehuwd met C o r n e l i a P a u w , geb. te
Amsterdam 28 Oct. 1648, vrouwe van Achttienhoven en den Bosch, overl. te 's
Gravenhage 24 Juni 1725, dochter van Isaäc Pauw (zie art. in dit deel) en Barbara
Johanna van Hoven. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren waarvan er drie
jong zijn overleden.
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken naar A. Schouman.
Zie: S c h e l t e m a , Staatk. Nederland; Adelsarchief (1900), 233, 23; v. R h e d e
v.d. K l o o t e n B ä r , Geneal. Kwartierstaten; E l i a s , Vroedschap van Amsterdam.
Regt

[Heemskerck, Gerrit van (1)]
HEEMSKERCK (Gerrit v a n ) (1), bewoonde in het midden der dertiende eeuw het
huis te Heemskerk. Genealogieën beweren, dat zijn vader H e n d r i k heette, doch
dit wordt niet door oorkonden gestaafd. Toen graaf Willem, de Roomsch-koning,
zich begon voor te bereiden om de Westfriezen tot onderwerping te brengen, bouwde
hij (waarschijnlijk aan het huis te H. verbonden, of er dichtbij) een ronden burcht,
naar men zegt oorspronkelijk 9 verdiepingen hoog, en droeg het bevel daarover,
benevens het baljuwschap over geheel Kennemerland met een jaarlijksche inkomste
van 3 ponden, op aan heer Gerrit van Heemskerk. Dit zou in of omstreeks 1252 zijn
geschied. Op den 11. Mei 1254 leverde deze G.v.H. een scheepsstrijd op de
uitgestrekte wateren, die destijds het noordelijk deel van Kennemerland van West
Friesland scheidden, waarbij de Westfriezen 5000 man aan dooden en gevangenen
moeten verloren hebben. Daardoor werd de weg gebaand voor den opmarsch van
de hoofdmacht van 's graven leger, dat enkele dagen daarna haar legerkamp bij
Vronen opsloeg en waar door Willem II verschillende bestuurszaken, deze streken
betreffende, werden geregeld.
Als baljuw van Kennemerland werd Gerard opgevolgd door een jongeren
bloedverwant, Arnoud van H., die hier voorgaat.
Zie: H.J. K o e n e n , Het Gesl. van Heemskerk in Wapenheraut VII, 230.
Regt

[Heemskerck, Gerrit van (2)]
HEEMSKERCK (Gerrit v a n ) (2), ridder, heer van Heemskerk, Oosthuizen enz.,
geb. omstr. 1260, overl. 1333, zoon van A r n o u d en van diens vrouw, een van
V o o r n e , òf v a n H e e n v l i e t .
Nog zeer jong zijnde zweert hij in 1271 met zijn broeder Berthold en met Albrecht
heer van Voorne en Floris Hugo'sz van Voorne, heer van Heenvliet, geen wraak te
zullen nemen over de gebroeders Hendrik en Albert van Herpen, van wie de eerste
bij den aanslag op Keulen gesneuveld was en de andere gevangen was genomen.
21 Sept. 1292 gaf Gerrit v.H. een keur aan zijn lieden van Lutteke, Oosthuizen en
Drei, waarbij hij de hooge en lage rechtspraak aldaar regelde. In 1296, na den moord
op Floris V, was G.v.H., knape, een der edelen, die bij het volk onder verdenking
lagen van medeplichtigheid, en zich daarom moesten verbinden te Haarlem verblijf
te houden tot de komst van jonker Jan uit Engeland. Hij heeft zich kunnen zuiveren,
want 4 Juli 1296 bevond zich G.v.H. in het gevolg van den graaf, toen deze de
douarie regelde van zijn gemalin. In 1299 draagt hij zijn huis te Heemskerk als eigen
goed aan den graaf op om het weer in leen te ontvangen. In 1303 was hij getuige
van Jan II toen deze het schot in Kennemerland regelde. In 1311 komt hij het eerst
als ridder voor en schenkt 6 Febr. 1315 een rente van 10 schellingen aan de abdij

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

van Egmond, waarbij hij zich verbindt deze rente jaarlijks te betalen tot hij de 5
ponden zou hebben voldaan, die zijn vrouw A d a aan de abdij had gelegateerd. In
1317 was
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hij baljuw van Amstelland, in 1323 niet meer. Nog in 1325, 1326, 1328 en 1331 komt
G.v.H. voor, maar in 1332 of 1333 moet hij zijn overleden. Waarschijnlijk was hij
driemaal gehuwd: met eene A d a , overl. in Jan. 1308, met E l i s a b e t h v a n
H e u k e l o m , die in 1311 testeert, en vóór 1317 met B e a t r i x v a n H a e r l e m
W i l l e m s d r . (wed. van Heer J a n M u l a r t ), overl. 1326. Zij bezat den lijftocht
der tienden en smaltienden van Petten, Groet en Hem en de vlastienden van Velzen
en, sedert 1320, 50 ponden uit de opbrengst van het schot te Aalsmeer, welk bedrag
haar man van den graaf te leen hield. Uit het eerste huwelijk sproten waarschijnlijk
Gerrit (3), die volgt, en een dochter, D o m i c e l l a d e B l o e m e n ; uit den derden
echt: H e n d r i k , die in 1350 als baljuw van Amstelland voorkomt en W i l l e m v a n
H a e r l e m a l i a s v a n H e e m s k e r k , nà 1357 zonder oir overleden.
Zie: H.J. Koenen in Wapenheraut VII, 235-240.
Regt

[Heemskerck, Gerrit van (3)]
HEEMSKERCK (Gerrit v a n ) (3), ridder, geb. omstr. 1300, overl. 1358, zoon van
Gerrit (2) hiervoor, en van diens eerste vrouw (?) A d a .
Hij was heer van Oosthuizen enz. en veroorloofde in 1334 aan de bevolking van
Drei (waaronder hier Oosthuizen zal moeten worden begrepen) hun land, de
Hobrederkoog, te omgeven met een zomerdijk. In 1338 komt hij als ridder voor en
tevens als baljuw van Amstelland. Dit was hij niet meer in 1350, daar dan zijn jongere
broeder H e n d r i k als zoodanig wordt vermeld. In 1346 en 1347 was hij baljuw van
Rijnland. In 1350 was hij een van de edelen die aan graaf Willem hun bescherming
toezegden tegenover de helpers van Margaretha en behoorde hij dus tot de
kabeljauwsche partij. Dat hij een man van aanzien was, blijkt daaruit dat hij in 1351
met den abt van Egmond, den heer van Egmond en eenige andere, ongenoemde
edelen, in gezantschap naar Engeland ging om Machteld, dochter van Hendrik
hertog van Lancaster, voor Willem van Beieren, graaf van Holland, ten huwelijk te
vragen. In de woelige dagen van den strijd tusschen Willem en Margaretha geraakte
Dirk van Brederode in de macht van G.v.H. en werd op het kasteel Heemskerk in
gevangenschap gehouden. In Juli 1354 werd D.v.B. voor drie maanden op vrije
voeten gesteld, doch hij moest op zware boete beloven ‘weder in te comen, levende
of dood’. Doch nadat de verloftijd door den graaf was verlengd, heeft G.v.H. toch
de boete van 20.000 oude schilden niet ontvangen, daar spoedig daarna de
verzoening tusschen moeder en zoon plaats had, bij welke gelegenheid alle
wederzijdsche gevangenen in vrijheid werden gesteld. Hij heeft de zegepraal der
hoeksche partij, na het optreden van hertog Albrecht, niet, of slechts zeer kort mogen
beleven, daar hij in 1358 overleed, zijn goederen nalatende aan zijn zoon Wouter,
die volgt.
Zie: H.J. K o e n e n in Wapenheraut VII, 240-244, 293-294.
Regt

[Heemskerck, Gerrit van (4)]
HEEMSKERCK (Gerrit v a n ) (4), alias v a n d e r W o e r t , of v a n L i e s v e l d ,
G h e r y t v a n d e r W o e r t , geb. omstr. 1360, overl. 1431, zoon van H e n d r i k
v.H. alias v.d. W o e r t en van B e a t r i x v a n L i e s v e l d .
Bij gelegenheid van zijn huwelijk was te zijnen behoeve, 1385, een recht van
erfopvolging in de zijlinie geschapen, waardoor hij in 1391 of 1392 de goederen van
Liesveld verkreeg. Hij beloofde 17 Oct. 1391 trouw aan den hertog en diens zoon
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en ontving 28 Oct. 1396 commissie als baljuw van Zuid-Holland, welk ambt hij slechts
tot Febr. 1397 heeft bekleed. Als ridder dient hij in den frieschen
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oorlog in 1396 en ook in 1399 en wordt in laatstgenoemd jaar opgeroepen om met
25 man op te komen; hij behoorde dus tot de tamelijk vermogende ridders van het
graafschap. In 1418 onder de ridderschap van Z.-Holl. vermeld, wordt hij nog in
1422 genoemd, wanneer hij met zijn zoon een regeling maakt met hun neet F l o r i s
H e n d r i k s z v a n L i e s v e l d (vermoedelijk zoon van Gerrits broeder H e n d r i k
v a n d e r W o e r t ). Deze regeling betrof de vogelarij, welke de heeren van Liesveld
buiten 's Gravenhage, tusschen Huytjenshoek en den Kranenburgerweg, van den
graaf in leen hielden.
Gerrit was tweemaal gehuwd. Eerst in 1383 (zie v. M i e r i s , III, 401) met S o p h i a
v a n H e u k e l o m en daarna vóór 1403 met M e c h t e l d , dochter van heer Gerrit
van Poelgeest (1) en B e a t r i x v a n S c h o o n h o u t . (Verg. over Mechteld echter
ook het meegedeelde in het art. over haar vader (dl. VII, kol. 991).
Denkelijk uit het eerste huwelijk sproten twee kinderen: H e n d r i k , heer van
Liesveld 1432, zonder oir in 1456 overleden, en een dochter die in 1431 wordt
vermeld als gehuwd met H e n d r i k D i r k s z v a n d e r D o o r t o g h e .
Zie: H.J. K o e n e n in Wapenheraut VII, 362, 363.
Regt

[Heemskerck, Gerrit van (5)]
HEEMSKERCK (Gerrit v a n ) (5), ridder, heer van Heemskerk, Oosthuizen, Etershem
en Terschelling, geb. omstr. 1365, overl. 1429, zoon van H e r p e r t v a n d e r
W o e r t alias v a n H., ridder, en van diens vrouw, eene v a n H a v e s k e r k e
Willemsdr.
Hij begon zijn belangrijke loopbaan in 1395, toen hij commissie ontving als baljuw
en dijkgraaf van Medemblik; in 1397 werd hij als zoodanig vervangen door heer
Gerrit van Egmond en ontving zelf het waarschijnlijk meer lucratieve
rentmeesterschap van Noord-Holland, terwijl hij in dien tusschentijd ridder was
geworden. Waarschijnlijk had hij den ridderslag ontvangen op den eersten krijgstocht
tegen de Friezen, 1396, dien hij meemaakte. Ook in 1399 nam hij deel aan den
tocht naar Friesland, moest toen met 10 gewapenden opkomen en wordt bij die
gelegenheid ‘bos en graefmeyster’ genoemd; waarschijnlijk duidt dit het hoofd der
artillerie en genie aan. In 1398 kocht hij, gebruikmakende van de geldverlegenheid
waarin het domein gedurende den oorlog verkeerde, het oude stamslot der
Heemskerken, na het uitsterven van den hoofdtak aan de graaflijkheid vervallen,
en enkele jaren later ook de heerlijkheid Oosthuizen met wat daartoe behoorde. In
het begin van 1399 werd G.v.H. houtvester van den Haarlemmerhout en
overste-duinmeyer van de duinen en wildernissen van Noord-Holland; hij kocht in
Nov. van dat jaar van den hertog een groot stuk veengrond nabij Haarlem gelegen,
waarbij hem o.a. werd toegestaan een vaart te graven naar de Kennemerbeek tot
afvoer van turf. Reeds op St. Lambrechtsdag 1399 werd hij als houtvester opgevolgd
door zijn broeder S p l i n t e r v.H. Behalve dezen had hij een ouderen broeder
H e n d r i k v.H., die in 1401 verlof kreeg, dat - mocht Gerrit kinderloos overlijden een deel van diens leengoederen op hem zouden overgaan. Een derde broeder
was W o u t e r v.H.
In 1403 werd G.v.H. baljuw van Amstelland, Waterland en den Zeevang. Hij
behoorde tot de vooraanstaande kabeljauwsche edelen, maakte den gunstigen tijd
onder hertog Albrecht en Aleida van Poelgeest mede en kon door Willem van
Oostervant in de friesche oorlogen niet worden gemist. Na het einde daarvan treedt
een groote verkoeling ten opzichte der kabeljauwsche edelen aan den dag
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en vooral in den Arkelschen krijg komt de scheiding scherp naar voren. Hoewel
G.v.H. zich in die dagen onzijdig hield en zich misschien kalm op zijn slot terugtrok,
wordt gedurende Willems regeering zijn naam niet in de commissieboeken
aangetroffen. De tijd van de voordeelige ambten was voor de kabeljauwsche edelen
voorbij.
Wel had G.v.H. in 1416 deel genomen aan de vergadering van de ridderschap
en de steden, welke aan Willem VI beloofd hadden, dat men na zijn dood zijn dochter
Jacoba tot landsvrouwe zou huldigen, doch toen keizer Sigismund zelf aan Jan van
Beieren de voorkeur gaf en hem met het graafschap beleende, trok G.v.H. zijn
belofte in. Nog in Aug. 1417 verkocht Jacoba haar ‘geminden Heren G.v.H.’
Terschelling voor 2000 gouden schilden, doch reeds in Nov. of Dec. van hetzelfde
jaar trad hij openlijk tegen Jacoba in verzet, die na vruchtelooze pogingen om hem
tot rede te brengen, zijn goederen verbeurd en hem tot balling 's lands verklaarde.
G.v.H. stoorde zich aan dit vonnis in het geheel niet, te meer daar Jan van Beieren
openlijk als pretendent optrad. Na den voor Jacoba ongelukkigen slag bij Dordrecht
en de verovering van Rotterdam door de Kabeljauwschen in Oct. 1418 wenschte
Jacoba vredesonderhandelingen te openen en bij de verzoening op 13 Febr. 1419
was de geheele ridderschap, ook G.v.H. present, doch ruim een jaar later ontbrandde
de strijd opnieuw. De hoeksche edelen, ditmaal verbonden met den bisschop van
Utrecht en de steden Utrecht en Amersfoort, leden de nederlaag en in Aug. 1420
behoorde G.v.H. onder de raden van hertog Jan die met dezen den zoen sloten
met de verslagen partij. Wat de geschillen tusschen G.v.H. en Gerrit van Zijl aanging
zouden zij zich hebben te houden aan de nadere uitspraak door vier van 's hertogs
raden. Einde 1420 en begin 1421 was G.v.H. plaatsvervanger van den thesaurier
Hendrik Nothaft: een gunstbewijs van den hertog, die door G.v.H. meermalen geldelijk
was gesteund. Nog in Mei 1422 behoorde hij tot de ‘lieve neven en getrouwe raden’
van den hertog, doch toen in Juli 1422 de vrede met den utrechtschen bisschop tot
stand kwam, weigerde G.v.H. daartoe zijn medewerking te verleenen, wat voor hem
de ernstigste gevolgen had. Hertog Jan n.l. had zich verbonden om zijn leenman,
zoo deze mocht weigeren den zoen te bezegelen, met verbanning te dreigen en
moest nu, hoe hem dit ook ter harte ging, zijn woord gestand doen. G.v.H. is toen
te Zalt-Bommel gaan wonen en heeft zijn burcht niet weergezien. In Febr. 1427 is
hij naar Denemarken vertrokken en is daar, althans in het buitenland, in of omstreeks
1430 overleden. Daar hij binnen jaar en dag na hertog Jan's overlijden zijn leenen
niet was komen verheffen, zouden zij aan de graaflijkheid zijn vervallen. Maar er
werd een regeling getroffen. Zijn echtgenoote M a r g a r e t h a v a n C r a l i n g e n
werd n.l. tot haar en haar dochter behoef in het genot gesteld van heer Gerrit's
leengoederen.
Hij is tweemaal gehuwd geweest: eerst met J o h a n n a v a n C r a n e n b u r c h ,
van wie weinig of niets bekend is, dan met M a r g a r e t h a v a n C r a l i n g e n , die
in 1442 nog mot hebben geleefd, dochter van W i l l e m v a n C. en van C h r i s t i n a
e r f d o c h t e r v a n Z u y d w i j k , vrouwe van Rodenrijs.
Uit het tweede huwelijk sproot een dochter M e y n e (C l e m e n t i a ) v a n
H e e m s k e r k , vrouwe van Heemskerk, Oosthuizen enz., overl. na 14 Oct. 1467,
die in 1429 huwde met G i j s b r e c h t v a n V i a n e n J a n s z ., heer
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van Noordeloos, Nieuwkoop en het Goy (ten noorden van de Lek), baljuw van
Waterland.
Zie: H.J. K o e n e n , Het gesl. v. Heemskerk in de Middeleeuwen in Wapenheraut
VII; Geneal. Herald. Bladen III, 144, 433.
Regt

[Heemskerck, Mr. Jan Anthony van]
HEEMSKERCK (Mr. Jan Anthony v a n ), geb. in N.O.I. 24 Juni 1743, overl. te Delft
18 Febr. 1795, zoon van P i e t e r , gouverneur van Malacca, en van J a c o b a
Elisabeth van Doorn.
Hij was ontvanger van den 100en penning en extra-ordin. consenten te Delft,
veertigraad aldaar 1772 tot 23 Oct. 1787, weesmeester 1776, schepen 1780 en
secretaris van de Groote Visscherij. Hij huwde 10 Juni 1766 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 , geb. 2 Sept. 1739, dochter van C h r i s t o f f e l en
S a r a d u T o i c t . Zij wonnen vier kinderen, o.a. C l a r a F r e d e r i c a , die in 1797
te Delft met O t t o H e n d r i k H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t huwde.
Van J.A. van Heemskerck bestaat: Oratio de doctrinarum studiis viro tum politico
tum militari perquam necessariis (Delfis 1761).
Zie: Alg. Ned. Familiebl. VIII, 72; Mdbl. Ned. Leeuw XXXIV, 50.
Regt

[Heemskerck, Louis van]
HEEMSKERCK (Louis v a n ), wiens afkomst niet blijkt en wiens overlijden niet werd
gevonden, moet tot den zeer deftigen stand hebben behoord, daar vorstelijke
personen als doopgetuigen bij zijn kinderen optraden.
Hij behoorde tot de nederlandsche kapiteins, wier lafhartig gedrag 13 Juni 1665
bij den zeeslag bij Lowestoff gestreng werd gestraft. Voortvluchtig zijnde, werd hij
verbannen en eerloos verklaard. Hij schijnt toen dienst genomen te hebben bij de
Engelschen: van zijn moed werd niet veel gevergd, toen hij onder schout-bij-nacht
Holmes, 19 Aug. 1666, een aanval hielp doen op de weerlooze koopvaarders in het
Vlie. In 1672 streed hij bij Solesbay andermaal tegen zijn vroegere landgenooten,
ditmaal aan de fransche zijde.
Als ‘capitaine de vaisseau du Roy’ leefde hij in 1675 met zijn vrouw J o h a n n a
v a n R i e t v e l d en zijn dochter J o h a n n a in Bretagne. Hij had zijn domicilie te
Brest en een buitenplaats ergens in den omtrek, misschien te Guipavas, waar hij in
1675 als dooppeter fungeerde.
In de doopregisters der rotterdamsche kerken staan drie kinderen van hem
opgeteekend (1661, 1663 en 1664), een zoon H e n d r i k C a s i m i r , een andere,
F r e d e r i k B o u d e w i j n , en een dochter M a r i a .
Zie: d e J o n g e , Gesch. Ned. Zeew. II, B, 214, 375, III, A, 130; Nederl. Heraut
VI, 134; Mdbl. Ned. Leeuw XVI, 176 (de genoemde doopacten).
Regt

[Heemskerck, Willem van (1)]
HEEMSKERCK (Willem v a n ) (1), geb. te Leiden in 1526, overl. ald. 28 Febr. 1592,
zoon van J a n R e y e r s z . v.H., brouwer en burgemeester te Leiden, en van diens
tweede vrouw E l s j e S i m o n s d r . v a n B u y t e w e g h .
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Hij omhelsde de nieuwe leer en vluchtte in 1567 naar Emden, waar hij voor den
Prins van Oranje werkzaam bleef en meermalen voor geheime zendingen werd
gebruikt. Hij handelde destijds met van der Werff, bleef borg voor gelden ten dienste
van de goede zaak voorgeschoten en vertrok naar Dillenburg. Weldra ging hij weer
naar Holland, vestigde zich in zijn vaderstad, werd aldaar tot de burgemeesterlijke
waardigheid geroepen, was een der raadslieden van den Prins en lid van de eerste
vergadering der staten van Holland. Als lid dezer vergadering was hij niet bij het
bekende beleg binnen de stad, doch werkte met kracht ter bevordering van het
ontzet. Na de opheffing van het
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beleg was hij een der eersten, die de benauwde veste bezocht; ook was hij
tegenwoordig bij de inwijding der leidsche hoogeschool. In 1576 teekende hij mede
den brief door de te Gouda vergaderden, die de Staten van Gelderland dringend
aanspoorden in hun verzet tegen Spanje te volharden. Hij behoorde ook tot de
onderhandelaars om aan den Prins van Oranje het hoog gezag op te dragen en
werd in 1582 door de staten benoemd tot lid der commissie die D.V. Coornhert
tegenover den leidschen hoogleeraar Adr. de Saravia zou hooren, over de door
eerstgenoemden opgestelde Proeve van den Nederl. Catechismus. Nog lang bleef
hij zijn diensten aan de stad Leiden en het vaderland wijden en overleed in zijn
geboorteplaats in 1592.
W.v.H. is tweemaal gehuwd geweest. Eerst met M a r g r i e t R a m p genaamd
P r o o s t , geb. te Haarlem 1531, overl. 26 Febr. 1590, dochter van den haarlemschen
burgemeester E n g b r e c h t W i l l e m s z . R a m p en van W i l l e m i n a v a n
S o n n e v e l t . Daarna is hij hertrouwd met N e e l t j e P i e t e r s d r . weduwe van
J o o s t J a c o b s z . d e B y e . Uit het eerste huwelijk sproten drie kinderen.
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret bevindt zich in de Lakenhal
te Leiden.
Zie: E l i a s , Vroedsch. van Amsterdam I, 79; S c h e l t e m a , Staatk. Nederland;
Mdbl. Ned. Leeuw XXXII, 323.
Regt

[Heemskerck, Willem van (2)]
HEEMSKERCK (Willem v a n ) (2), geb. 1613, overl. na 1687. Deze jaartallen zijn
ons bekend doors zijn afbeelding, geschilderd door J. van Mieris en door A. Blooteling
in zwarte kunst gebracht en met een gedicht door Geertruid de Grauw, geb. Gordon,
vereerd. Overigens verkeeren wij wat zijn ouders, huwelijk of kinderen aangaat in
het onzekere. 16 Jan. 1688 was hij nog in leven en vervaardigde toen een der beide
gedichten, in het Apollineum van W i t s e n G e y s b e e k voorkomende.
Van zijn hand verscheen: Hebreeuwsche heldinne (treurspel, Rotterdam 1647),
o

o

4 ; Koning Konradijn en Hartoogh Frederyck (treurspel, Leiden 1649), 4 ; eenige
gelegenheidsverzen verschenen in den Bloemkrans van verscheidene Gedichten
(Amst. 1649) en in genoemd Apollineum (een daarvan is geteekend met zijn
zinspreuk: ‘Wel hem, die wel wil’). De Kon. Bibl. te 's Gravenhage bezit: W. van
Heemskerks Innige-Gedachten, geuittet Over den Brand van Londen. Geduurt
o

hebbende den 12, 13, 14 en 15en van Herftmaand (sic) A (1666), (gedicht, Leyden
1666) en Zeegejuiging, Ernst-betuiging en Dankbre buiging over Hollands Helden
daed, Neerlands Beter-staet en de Vervulde Vredemaet (drie gedichten op den tocht
naar Chattam en den vrede van Breda, onderteekend: W. v a n H e e m s k e r k )
o
(Leyden 1667), 4 . Deze twee bundels werden gedrukt voor Johannes van der
Brugge.
Zijn dichtkunst wordt niet hoog aangeslagen. Grooter ervarenheid scheen hij te
bezitten als glasgraveur, waarvan de hensbeker, vroeger bij het hoogheemraadschap
van Delfland, Schieland en Rijnland in gebruik, waarop hij niet den diamantstift zijn
zinspreuk en een klein gedicht op die spreuk passende, heeft gegraveerd; de peer
of knop bevatte zijn naam en het jaartal 1686. Behalve dit glas graveerde hij op het
drinkglas door Hugo de Groot op Loevestein gebruikt een fraai latijnsch vers.
Over zijn portret is reeds boven gesproken; een portret door een onbekend schilder
is nog te Amsterdam in particulier bezit; M o e s , Icon. bat. noemt als zijn sterfjaar
1692.
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Zie: Catal. Kon. Bibliotheek; A.D. S c h i n k e l , Oudh. Bijdr., 28, 29; Cat. Bibl. Mij.
Ned. Letterk. I, 110; W i t s e n G e y s b e e k , Wdb. Ned. dichters; B o o n z a j e r
e n M e r k e s , Loevestein, 97, bijl. 42, 43; K r a m m , Leven en Werken der Kunstsch.
III, 655; 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. Wdb. Ned. Lett.;
O v e r v o e r d e , Catal. Prentverz. Leiden, no. 5103.
Regt

[Heemskerck, Willem des H.R.R. graaf van (3)]
HEEMSKERCK (Willem des H.R.R. graaf v a n ) (3), geb. te 's Gravenhage 6 April,
ged. Kloosterkerk 8 April 1718, overl. te Amsterdam 28 Aug. 1784, zoon van graaf
Mr. J a n H e n r y , heer van Achttienhoven en den Bosch, en van A n n a
Petronella van Schuylenburch.
Hij werd schepen te Amsterdam 1744, raad 1753 tot 1784, burgemeester 1770,
75, 78, 83, gedeputeerde in den Raad van State 26 Aug. 1757 tot 1759,
gedeputeerde ter Staten-Generaal 1763 tot 1765; raad in de Admiraliteit van het
Noorderkwartier 1769, 1773 tot 1774; in de Adm. van Amsterdam 1781 tot 1782 en
1784, bewindhebber der O.I. Comp. 1769, kerkmeester der Amstelkerk 1741,
hoogheemraad van de Beemster 1743, kapitein der burgerij 1748, commissaris van
het Zandpad op Gouda 1756, baljuw en dijkgraaf van Watergraafs- of Diemermeer
1761, commissaris der stads-armenscholen 1761, heemraad van Nieuwer-Amstel
1762, ambachtsheer (wegens de stad Amsterdam) van Sloten en Sloterdijk 1775.
Hij woonde sedert 1767 op de Heerengracht over de Romeinsarmsteeg en liet aan
zijn weduwe circa 4 ton gouds na.
Hij huwde te Amsterdam 6 Oct. 1744 H a d e w i n a A n t o n i a B a c k e r
(1717-64), dochter van Mr. W i l l e m en van C h r i s t i n a v a n d e r G i e s s e n .
Daarna te 's Gravenhage Jan. 1766 C o r n e l i a J a c o b a v a n S c h u y l e n b u r c h
(1727-98), dochter van Mr. W i l l e m en van E l i s a b e t h M a g d a l e n a
G e v a e r t s . Beide huwelijken bleven kinderloos.
Zijn portret in 1749 door M. Verheyden geschilderd bevond zich bij jhr. Huydecoper
van Wulverhorst te Zeist.
Zie: E l i a s , Vroedsch. v. Amsterdam II, 901; Mdbl. Ned. Leeuw XXIV, 137.
Regt

[Heemskerck, Wouter van]
HEEMSKERCK (Wouter v a n ), W a l t e r v a n E e m s k e r c k (e), ridder, geb.
omstr. 1330, overl. 10 Maart 1380, zoon van Gerrit (3) hiervoor.
Hij wordt als heer W.v.E. vermeld in een brief door v a n M i e r i s (III, 36) op 20
Nov. 1357 gesteld, doch deze datum is onbetrouwbaar. Hij volgde hetzij in 1357,
of anders in 1358, zijn vader op in het bezit van den burcht Heemskerk en de
heerlijkheden Oosthuizen, Etershem e.a., behoorde tot de kabeljauwsche partij en
erfde van zijn vader den haat tegen het geslacht van Brederode. Nog in Juli 1358
behoorde hij tot de lieve en getrouwe raden van Albrecht, toen deze Wieringerland
aan zijn broeder Lodewijk den Romein verpandde of verkocht (v a n M i e r i s , III,
49, 50). Maar kort daarna viel hij bij den hertog in ongenade. Hij werd n.l. verdacht
de hand te hebben gehad in den aanslag op den baljuw van Kennemerland, Reinout
van Brederode, op het Kastrikummerzand (a.v. III, 43, 97, 112); hij liet althans toe
dat de daders op zijn burcht te Heemskerk een toevlucht zochten, waarom dit kasteel
op last van Albrecht door Dirk van Polanen werd belegerd (a.v. 43, 71, 130; L ö h e r ,
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Jac. v. Beyeren I, 123; O b r e e n , Wassenaar, 187). Elf weken duurde het beleg;
toen moest Wouter capituleeren en met zijn gezellen in een aan te wijzen stad in
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gijzeling gaan, terwijl zijn zaak werd onderzocht (v a n M i e r i s , III, 85). Het schijnt
dat het onderzoek niet gunstig voor W.v.H. is afgeloopen, want 30 Dec. 1360 kwam
een verzoening tot stand, waarbij zijn gade, M a r g a r e t h a v a n M o e r m o n t ,
zich verplichtte binnen een jaar 7000 ‘brucser’ schilden te betalen (a.v. 122, 123).
April 1361 kreeg W.v.H. met zijn vrouw van hertog Albrecht toestemming om de
buitengors ‘Worighe Zant’ tusschen Noord-Beveland en Schouwen te mogen bedijken
(a.v. 126), terwijl W.v.H. en Simon van Haerlem 21 Juli 1364 bij den aanleg der
Spaarndammersluizen, waarbij ambachtsrechten van genoemde heeren in het
gedrang kwamen, schadeloos of tevreden werden gesteld (a.v. 165). Heer W.v.H.
behoort onder de getuigen, als Claes Willemsz. van Spaernwoude 14 Aug. 1367
het huis te Rolland, ook wel Ramp genoemd (buiten Haarlem nabij Overveen) en
andere goederen van hertog Albrecht verheft (a.v. 211, 212). Mede is D. Walters
de Eemskerk tegenwoordig bij de stichting van een vergadering van 12 kanunniken
en een deken door hertog Albrecht en zijn gemalin, 31 Dec. 1367, in de hofkapel
te 's Gravenhage (a.v. 219). 7 Nov. 1368 belooft de Ruwaard heer W. van Eemskerk
schadeloos te houden van de beloften die hij nevens anderen omtrent het huw.
verdrag van des Ruwaards oudste dochter Catharina met den hertog van Gelre had
gedaan (a.v. 236). Walterus de Eemskerc is getuige als hertog Albrecht 19 Mrt.
1370 aan zijn neef Willem van Cronenburch vrijheid geeft om de 500 pond zwarten
(toernoois?) 's jaars, die de heer van Abcoude wegens een beleening uit de erven
en tienden van Loenekerspel tsrok, te mogen lossen (a.v. 246). 13 Juli 1378 vinden
wij W. van Eemskercke opnieuw te Zierikzee in gijzeling; hij verklaart daar voor het
gerecht niet uit de gijzeling te zullen gaan, op zijn huis Heemskerk niemand buiten
toestemming van den hertog te zullen toelaten en zijn goederen niet door verkoop
te zullen verminderen (a.v. 346). Wat zijn misdaad was, bleek ons niet, maar 8 Juli
1379 werd een nieuwe zoen tusschen W.v.H. en hertog Albrecht getroffen (a.v.
355). Uit een brief van denzelfden datum, die bij v a n M i e r i s op den voorgaanden
volgt, blijkt Wouter van H. te Heemskerk al bitter weinig meer dan den burcht te
bezitten en was alles te Heemskerk en te Castricum zoowat in handen van Jan van
Polanen, heer van Breda. Maar hij was elders gegoed; behalve zijn zeeuwsche
bezittingen had hij aanspraken in Krommenie en bezat het lage gerecht van Rietwijk
en Nieuwerkerk, ten oosten van den Haarlemmermeer. Een verdwaalde acte
betreffende een bezit in Oostzaan (den Hadel thans Noord- en Zuid-Haal in
Oostzaan) vindt men in v a n M i e r i s , III, 609.
Zooals boven is vermeld overleed Wouter 10 Maart 1380. Uit een acte van 25
Maart 1380 (v a n M i e r i s , III, 370) blijkt, dat hij zonder wettige kinderen overleed
en ook geen wettige broeders en zusters achterliet. Zijn leengoed, groot 13½ maden
lands, liggende in den grooten weerd bij Haarlem, dat hij van de abdij van Egmond
ter leen hield, werd dan ook door den abt op genoemden datum overgedragen op
W o u t e r v a n B e k e s t e i n , schildknaap, als zijnde van den bloede van W.v.H.
Hij is tweemaal gehuwd geweest. Eerst met M a r g a r e t h a v a n H a e m s t e d e ,
vrouwe van Moermont, de rijke erfdochter van heer A r n o u t (vermoord in 1350)
en van M a r g a r e t h a vrouwe v a n S i m o n s k e r k e (overl. Febr. 1356). Daarna
hertrouwde hij met C a t h a r i n a v a n A s p e r e n , wier ouders nog niet met
stelligheid zijn op te geven.
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Zie: H.J. K o e n e n , Het gesl. van Heemskerk in Wapenheraut VII, 294-301; Die
Haghe (1909), 253, 254.
Regt

[Heemskerk, Dr. Abraham]
HEEMSKERK (Dr. Abraham), geb. te Rotterdam 3 Dec. 1731, ged. Rem. kerk 6
Dec., overl. ald. 1 Mei 1789, begr. Waalsche kerk, zoon van J a n H. en van diens
tweede vrouw M a r g a r e t h a H a r d e w i l .
Hij studeerde sedert 12 Sept. 1749 aan de universiteit te Leiden en promoveerde
er tot med. doet. 25 Juli 1754 op proefschrift De animi pathematum efficacia in
corpus humanum, waarna hij zich te Rotterdam vestigde. Hij gaf daar in 1774 in het
licht: De ongerymdheit en de schadelykheit van de stelling betreffende het onfeilbaar
vermogen van den koortsbast in het genezen van alle afgaande koortsen.
Abr. Heemskerk is driemaal gehuwd geweest: in 1759 met C o r n e l i a A d r i a n a
S t o c k e (geb. 1735, overl. 1760), 1762 met C o r n e l i a v a n E s (geb. 1734,
overl. 1763), en in 1763 met C a t h a r i n a J o h a n n a W e s t e r b a e n (overl.
1815). Zijn kinderen zijn allen jong overleden, behalve oen dochter, M a r g a r e t h a ,
uit het laatste huwelijk, die in 1799 op 27-jarigen leeftijd ongehuwd overleed.
Zie: Alg. Nederl. Familieblad I, no. 130, 2, 3; A r r e n b e r g , Naamreg. van Ned.
Boeken.
Regt

[Heemskerk, Gerardus]
HEEMSKERK (Gerardus), geb. te Rotterdam?, overl. te Nieuwkoop in 1667, ouders
onbekend. Hij wordt vermeld als leerling van Daniël Johannes Snecanus; doch daar
deze pas in 1643 te Zalt Bommel uit Rotterdam kwam en Heemskerk reeds in 1643
proponent werd, is het niet te gewaagd de afkomst van Heemskerk uit Rotterdam
aan te nemen.
Hij werd in 1643 proponent bij de Rem. Broederschap. Als predikant te Zoetermeer
en Zegwaard beroepen 6 Dec. 1648, trad hij daar in dienst 1649, vertrok daar in
1653 naar Alkmaar en legde in deze gemeente om lichaamszwakte den dienst neer
3 April 1661. Hij vestigde zich toen te Nieuwkoop, werd aldaar tot predikant beroepen
12 Juni 1663 en overleed in dienst dezer Gemeente 1667.
Van hem bestaat: Af-scheyt Predicatie Van den Eerw.: D. Gerardus Heemskerck,
Gedaen in de vergaderinge der Remonstranten Binnen Alckmaer. Den 3 April 1661.
t' Alckmaer Gedruckt by Symon Cornelisz. Brekegeest. 1661. Het boekje is voor de
denk- en preekwijze der Remonstranten uit dien tijd van eenig belang.
Zie: T i d e m a n , De Remonstr. Broederschap (reg.); Catal. der Koninkl.
Bibliotheek.
Regt

[Heemskerk, Jan]
HEEMSKERK (Jan), geb. te Rotterdam 1 Aug., ged. 7 Aug. 1735, overl. te
Amsterdam 9 Mrt. 1799, zoon van J a n en van diens tweede echtgenoote
Margaretha Hardewil.
Hij was eerst consul te Aleppo, daarna koopman en assuradeur te Amsterdam,
waar hij op de Heerengracht woonde, het zesde huis benoorden de Heerenstraat.
Hij huwde te Amsterdam 19 Apr. 1772 met G e e r t r u i d B y s t e r u s , ged. te
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Amsterdam, Rem. kerk 18 Febr. 1746, en overl. 8 Nov. 1828, dochter van Dr.
J a c o b u s en van H i l l e g o n d a P e t r o n e l l a v a n d e n E n d e . Uit dit huwelijk
sproten 11 kinderen.
Hun zoon A b r a h a m , gehuwd met J.J. S t u a r t , werd de vader van den
bekenden minister van staat Mr. J a n H e e m s k e r k .
Jan Heemskerk is de schrijver van: Consideratiën en advies van den burger J.
Heemskerk, omtrent het reglement, volgens hetwelke, provisioneel, de stem der
gemeente van Amsterdam zal worden uitgebragt (11 Nov. 1796).
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Zie: Catal. Koninkl. Bibl.; Alg. Ned. Familieblad I, no. 131, 1; Nederl. Patriciaat VI,
159.
Regt

[Heemstra, Mr. Frans Julius Johan baron van]
HEEMSTRA (Mr. Frans Julius Johan baron v a n ), geb. te Groningen 15 Juli 1811,
overl. te 's Gravenhage 19 Febr. 1878, zoon van Willem Hendrik (dl. III, kol. 559)
en J o h a n n a B a l t h a z a r i n a v a n I d s i n g a , was page aan het hof van koning
Willem I, grietman van Rauwerderhem, rentmeester-generaal der duitsche orde,
balije van Utrecht, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van de
ridderschap van Friesland (1842). Hij was 28 Juni 1837 te Sassenheim gehuwd met
H e n r i ë t t a P h i l i p p i n a J a c o b a barones v a n P a l l a n d t (geb. aldaar 27
Juni 1810 en aldaar overl. 18 Nov. 1881, dochter van Gijsbert Jan Anne Adolph en
van Cornelia Martina van der Goes). Uit dit huwelijk o.a. G i j s b e r t J a n A n n e
A d o l p h , geb. te Irnsum (gem. Rauwerderhem) 4 Juni 1840, overl. te 's Gravenhage
21 Nov. 1895, ritmeester der huzaren, ordonnans-officier en tweede stalmeester
des Konings, huwde te Haarlem 29 Sept. 1864 L u d o l p h i n a C o r n e l i a v a n
V a l k e n b u r g (geb. te Haarlem 7 Juli 1843, overl. te Zandvoort 20 Sept. 1869,
dochter van Ludolf en jkvr. Cornelia Elisabeth Teding van Berkhout) en vervolgens
te Haarlem 19 Oct. 1871 H e n r i ë t t e D o r o t h e a U h l e n b r o e k (geb. te
Amsterdam 13 Febr. 1837, dochter van Gijsbert Derk en Henriëtte Dorothea
Hartman).
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 Ridderschappen in het Koninkrijk
der Nederlanden (1875), 142; M.A. v a n R h e d e v a n d e r K l o o t e n R.N.G.M.
B ä r , Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten ('s Gravenh.
1887-92); Ned. Adelsboek (1903), 236-238.
Verzijl

[Heenvliet, Albrecht van]
HEENVLIET (Albrecht v a n ), ridder, heer van Kattendijke en Stavenisse, geb. in
1389, overl. in 1418, zoon van Jan (1), die volgt, en van M a r g a r e t h a v a n d e n
Coulster.
Hij was 16 Nov. 1411 nog minderjarig, doch zou reeds na een half jaar
meerderjarig worden, waarom hertog Willem hem aan de voogdij van zijn oom
Laurens van Cats onttrok en beloofde Albrecht persoonlijk met zijn. vaders goed te
beleenen (v a n M i e r i s , IV, 191). Op denzelfden datum vergeeft de hertog hem,
evenals aan Laurens van Cats, tegen een zekere som, zijn misdaden (a.v. 192). In
het volgend jaar, 1412, wordt Albrecht, na den dood zijns vaders, met Stavenisse
beleend (Reg. Lib. 3. fol. 22, Reg. Nov. Vassall. fol. 22, Rijksarch.). Hij belooft met
andere edelen, 15 Aug. 1416, aan hertog Willem dat hij diens dochter Jacoba als
landsvrouw zal huldigen (v a n M i e r i s , IV, 385). Volgens v a n G o u t h o e v e n
werd hij in 1419 doodgeslagen, wá'ar en om welke redenen schijnt onbekend te
zijn. Dit jaartal zal evenwel een jaar vroeger gesteld moeten worden, daar W i l l e m
en J a c o b v a n H e e n v l i e t v a n C a t t e n d i j k e , broeders van Albrecht, in
1418 het ambacht Cattendijke verkoopen (Reg. Jacob IV, 3e ged., fol. 4). In 1419
ontlast Willem v.H. v.C., als heer van Stavenisse, zijn oom (!) Aernt van Cruyningen
en zijn neef Jan van Cruyningen bij handvest van dezen doodslag. Wel scheldt
hertog Jan van Beieren 8 Nov. 1420 de magen en vrienden van heer Albrecht v.H.
en C. en Willem v.H. en C. hun begane breuken en misdaden kwijt voor hetgeen
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beide heeren tegen den hertog hadden misdaan ‘in de reyse tot Catz en ook toen
zij dat huys tot Ieersike terneder
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worpen’ maar dit kan betrekking hebben op een feit, gepleegd voor het overlijden
van Albrecht v.H. (Reg. Mem. B. fol. 13 vo. Rijksarch.).
Het blijkt niet dat deze hoekschgezinde edelman gehuwd was, of kinderen heeft
nagelaten.
Zie: J.W. d e s T o m b e , Het gesl. van Heenvliet in Navorscher (1904), 635-637.
Regt

[Heenvliet, Hugo van]
HEENVLIET (Hugo v a n ), ridder, heer van Heenvliet, geb. omstr. 1345, overl. in
1409, zoon van H u g o , heer van Heenvliet; de naam der moeder is onbekend.
Zondag na St. Andriesdag 1364 ontving hij van de vrouwe van Voorne de
heerlijkheid van Heenvliet in leen (zijn vader was toen vermoedelijk overleden) (Reg.
Voorne, AB. fol. 55 vo Rijksarch.), terwijl hertog Albrecht deze schenking 31 Jan.
1375 ten behoeve van Hugo junior tot een onversterfelijk erfleen maakte (v a n
M i e r i s , III, 303).
Aan hen, die ‘geseten’ zijn binnen de heerlijkheid Heenvliet, geeft hertog Albrecht
26 Jan. 1388 (1389) tolvrijheid in Holland en Zeeland (als voren dl. III, kol. 518).
Vier jaar later komt deze Hugo als ridder voor en als rentmeester van
Bewesterschelde, 8 Febr. 1393 (7 Febr. 1394). Hij was dit ook van 1398 tot 1401
en gaf 25 Apr. 1401 in die hoedanigheid vrijdom van rechten aan het dorp Heenvliet.
12 Apr. 1396 staat hij over den zoen tusschen den hertog en de gebroeders van
Wassenaar en in 1397 neemt hij deel aan den tweeden tocht van Albrecht tegen
de Friezen. Met Coenraad van Heysterbach huurt hij in Aug. van dat jaar, in opdracht
van den hertog, 30 groote schepen en 18 sombairders, welke hij ten behoeve van
dien tocht in gereedheid doet brengen (V e r w i j s , Oorlogen, 16, 22, 28).
Hij stichtte het regulieren-klooster Rugge in het land van Voorne, waartoe hij 7
Febr. 1403 van den hertog consent verkreeg, en begiftigde het met verscheidene
landerijen (Reg. II Hert. Alb. fol. 45 verso en Perk. Reg. Hert. Alb. 1401-05. fol. 35,
Rijksarch.). In Apr. 1405 met zijn zoon ter heirvaart beschreven en ontboden te
Vianen en getaxeerd voor 6 glaviën (v a n M i e r i s , IV, 13); ook 15 en 16 Juli 1405
met zijn zoon ter heirvaart beschreven, ditmaal met 15 manschappen (als voren dl.
IV, kol. 20) en eindelijk nog in 1407 te Woudrichem met 6 man (als voren dl. IV, kol.
84). Herhaaldelijk komt hij voor onder 's hertogs raden en getuigen, zoo 12 Febr.
1405 over de gift van hertog Willem aan den burggraaf van Leiden (als voren dl. IV,
kol. 4), 28 Juni 1405 over die aan het kapittel van St.Lievenskerk te Zierikzee (a.v.
dl. IV, kol. 17), 5 Juli d.a.v. over die van den abt van Middelburg (a.v. dl. IV, kol. 19).
7 Apr. 1407 is hij borg wegens het houden der privilegiën enz. door Gorinchem,
Leerdam, enz. (a.v. dl. IV, kol. 52, 57, 59) en 30 Apr. 1408 getuige voor den verkoop
van het IJselveer te Gouda aan Jan den Bastaard van Bloys, heer van Treslong
(a.v. dl. IV, kol. 97, 98). 30 Apr. 1409 wordt hij nog onder 's hertogs raden vermeld
(a.v. dl. IV, kol. 117), doch 2 Nov. van dat jaar was hij dood, daar op dien datum
J a n v a n H e e n v l i e t , zijn zoon, 's hertogs permissie verkrijgt om verschillende
bezittingen in de Lier te verkoopen, ten einde daarmede de nagelaten schulden van
zijn vader te betalen (Reg. Nov. Vasall. fol. 61, R.A.).
Hugo van Heenvliet huwde E l i s a b e t h v a n P o l a n e n , dochter van P h i l i p s ,
heer van Capelle a.d. IJsel en van Nieuwerkerk. Zij was 5 Apr. 1404 reeds dood,
daar haar zoon Jan toen met haar goederen werd beleend. Deze Jan (2) volgt. Een
tweede zoon, Adriaan, nam in 1396 deel aan den eersten tocht tegen de
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Friezen, maar overleed vóór 1403. Deze twee broeders hadden nog een zuster
E l i s a b e t h , echtgenoote van A d r i a a n heer v a n C r u y n i n g e n , op wie de
heerlijkheid Heenvliet na het kinderloosoverlijden van haar broeders vererfde.
Zie: J.W. d e s T o m b e in Navorscher (1904), 627-629.
Regt

[Heenvliet, Jan van (1)]
HEENVLIET (Jan v a n ) (1), ridder, heer van Kattendijke, Stavenisse en Hindeloopen,
geb. omstreeks 1360, overl. tusschen 1408 en 1411, zoon van J a n en van A l y d
van Borsselen.
Hij werd 19 Apr. 1387 door hertog Albrecht verlijd met zeker ambacht in
Zuid-Beveland (Kattendijke), hem aangekomen door den dood van Jan van
Kattendijke, door afstand van zijn moeder Alida van Borsselen, vrouwe van
Kruiningen (v a n M i e r i s , III, 472). 28 Mrt. 1396 koopt Jan v.H. van den hertog
het land van Stavenisse en hetgeen heer Brusteyn van Herwijnen bezeten had; de
hertog geeft aan de bewoners van Stavenisse vrijheid van tollen en andere
voorrechten (v a n M i e r i s , III, 657). 11 Oct. 1404 beveelt en machtigt hertog
Albrecht heer J.v.H. om de uitgorzen gelegen voor Stavenisse, geheten Kempe's
hofstede en Zuidmoer, die hem en Albrecht van Arnemuiden, zijn mededeeler,
toebehooren, uit te geven en te bedijken (Reg. II Hert. Albr. fol. 62 vo., Rijksarchief).
In 1407 bevestigde hertog Willem dezen aankoop en geeft 27 Oct. van dat jaar aan
Jan v.H.v. Kattendijke, die de ambachtsheerlijkheid van Stavenisse bezat, de hooge
en lage heerlijkheid daarvan (v a n M i e r i s , IV, 88).
In 1396 maakte Jan v.H. den eersten tocht naar Friesland mede; volgens het
Wapenboek van Lion voerde hij in rood een aanzienden leeuw met een blanco
schildje op de borst. Bij den tweeden tocht in 1398 wordt hij vermeld als baljuw van
Amstelland, Waterland en de Zeevang en speelt een belangrijke rol. Met Gerrit van
Egmond, baljuw van Medemblik, wordt hij tot admiraal der hertogelijke vloot
benoemd, met bevel de Friezen afbreuk te doen op den stroom en in de zee, met
dit voorbehoud, dat zij den hertog alle landen, sloten en heerlijkheden die zij
bemachtigen, zullen overleveren (S c h w a r t z e n b e r g , Charterboek I, 267; E.
V e r w i j s , De Oorlogen tegen de Friezen, p. LXIII, LXXVI). Dit is de eerste maal in
's lands historie dat de titel van admiraal werd verleend: de aanstelling was tijdelijk
en slechts voor één tocht of expeditie bedoeld (d e J o n g e , Gesch. Ned. Zeew. I,
49-52). Einde Oct. of begin Nov. 1397 veroveren de beide admiraals Terschelling
(V e r w i j s , p. LXVII). Ook den tocht van 1399 heeft Jan v.H. meegemaakt en 11
Mei van dat jaar werd hij door den hertog met Hindeloopen verlijd (a.v. 488, 522 en
CVII).
Toen Jan van Arkel hertog Willem ontzegde en de burggraaf van Leiden 15 en
16 Juli 1405 namens den hertog de baanrotsen, ridders en knapen ter heirvaart
opriep, moest ook Jan v.H. met 10 man voor zijn landsheer opkomen (v a n M i e r i s ,
IV, 20), terwijl hij ook 22 Oct. 1405 behoorde onder hen, die door den hertog voor
Hagestein en Everstein werden opgeroepen (a.v. IV, 27, 28; W a g e n a a r , III,
371-375 en Bijvoegsels op W., 76-78). Boudijn en Floris van Borssele, broeders,
kochten hun verplichtingen (40 man gedurende 6 weken) met geld af en 17 Aug.
1405 erkenden Dirk van Borssele, heer van Zulen, rentmeester van Bewesterschelde,
en Jan v.H. heer van Kattendijke, maarschalk van Zeeland, dat zij deze gelden
hadden ontvangen. In 1408 was J.v.H. door den hertog belast met het nazien der
grafelijkerekeningen; hij teekende de rekening van den rentmeester van
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Bewesterschelde, die op 8 Mei 1408 werd afgesloten en overleed niet lang daarna.
Jan v.H. was omstreeks 1385 gehuwd met M a r g a r e t h a v a n d e n
C o u l s t e r , dochter van W i l l e m , kanselier van hertog Albrecht. Jan tochtte zijn
gade met 100 dordtsche guldens 's jaars aan zijn ambachten, welke lijftocht door
den hertog werd bevestigd (Reg. Lib. V, fol. 16 verso, Rijksarchief). Uit dit huwelijk
sproten o.a. drie zoons: Albrecht en Willem, die volgen, en J a c o b , vermeld in 1418
en 1451.
Zie: J.W. d e s T o m b e in Navorscher (1904), 629-638.
Regt

[Heenvliet, Jan van (2)]
HEENVLIET (Jan v a n ) (2), ridder, heer van Heenvliet en Capelle aan den IJsel,
geb. omstreeks 1365, overl. na 1436, zoon van Hugo, hiervoor, en van E l i s a b e t h
van Polanen.
In 1395 kocht hij van Aleyd van Putten een uitgors, die hij in 1410 aan het door
zijn vader gestichte regulierenklooster te Rugge schonk (v a n d e r A a , Aardr.
Wrb. X, 619). 5 April 1404 wordt hij door den hertog met de goederen van zijn
overleden moeder El. van Polanen, vrouwe van Capelle, beleend (Reg. Nov. Vasall.
fol. 4 vo., Rijksarch.).
In April 1405 wordt hij met zijn vader ter heirvaart tegen Arkel beschreven en
ontboden te Vianen en 22 Oct. 1405 met den zelfden opgeroepen voor Hagestein
en Everstein (v a n M i e r i s , IV, 13, 27, 28). 2 Nov. 1409 geeft hertog Willem hem
vrijheid om leengoederen, die hij onder het ambacht van de Lier heeft liggen, te
verkoopen, om de nagelaten schulden van zijn vader te betalen (Reg. Nov. Vasall.
fol. 61). Hij belooft met andere edelen 15 Aug. 1416 aan hertog Willem diens dochter
Jacoba als landsvrouwe te zullen erkennen (v a n M i e r i s , IV, 385); in 1418 koopt
hij van zijn neef Zweder (zie hierna) het slot Blijdesteijn onder Heenvliet tegen een
lijftocht (v a n G o u t h o e v e n ). Of hij Jacoba gewichtige diensten heeft bewezen
is tot heden onbekend, maar 18 Febr. 1436 consenteert hertog Philips van
Bourgondië aan hem, wegens ziekte en ouderdom, dat hij met zijn onderzaten vrij
zal mogen wonen in het land van Voorne en onbeschadigd zitten, gedurende de
‘veede’ tusschen Philips en diens nicht van Brabant (Reg. comm. B.R. 1425-27, fol.
91 vo., Rijksarch.).
In 1393 huwde hij met H e y l w i j f v a n B o r s e l e n , dochter van R a e s en van
een tot heden onbekende moeder. Hij liet bij deze echtgenoote alleen een dochter
Elizabeth (dl. VI, kol. 739) na, die het geestelijk gewaad aantrok, zoo dat zijn
goederen op zijn zuster L i j s b e t , gehuwd met een lid van het geslacht v a n
C r u y n i n g e n , overgingen.
Zie: J.W. d e s T o m b e in Navorscher (1904), 634, 635; Mdbl. Ned. Leeuw XLV,
335.
Regt

[Heenvliet, Zweder van]
HEENVLIET (Zweder v a n ), heer op Blijdesteyn (onder Heenvliet), geb. omstr.
1362, overl. na 1418, zoon van J a n en van A l y d v a n B o r s s e l e n , broeder
van Jan (1).
19 April 1387 bepaalde hertog Albrecht, dat wanneer Jan v.H., broeder van
Zweder, zonder wettig mannelijk oir kwam te sterven, alsdan Kattendijke aan Zweder
komen zou (v. M i e r i s , III, 472). In 1396, als 's Graven baljuw van Texel, neemt
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Zweder deel aan den eersten tocht naar Friesland; volgens het Wapenboek van
Lion voerde hij het eenvoudige wapen zonder brisure. Hij krijgt in dien tijd bevel ‘dat
hi alle scepe van Campen ende van den Bosch, die van Sconen quamen, toeven
soude van mijns heren wegen’. Evenzoo alle schepen die in het Marsdiep lagen (E.
V e r w i j s , De oorlogen van hertog Albrecht
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met de Friezen, LXVII en 145). Ook 22 Aug. 1399 zien wij hem in de rekening van
Willem van den Coulster vermeld (a.v. 302). 16 Nov. 1411 maakt hij aanspraak op
de voogdij der kinderen van zijn broeder Jan, maar ofschoon hij die goederen reeds
eenigen tijd in goede orde had bestuurd, vindt hertog Willem het beter die voogdij
aan Laurens van Cats toe te kennen (v a n M i e r i s , IV, 191). In 1415 en 1416
wordt hij vermeld bij de onlusten die te Brielle plaats vonden; met Philips van
Wassenaer, burggraaf van Leiden en raad van hertog Willem, onderzocht hij de
bezwaren, die bij enkelen tegen het gewezen vonnis waren geopperd (Navorscher
XLV, 615-620). In 1418 verkocht hij zijn huis Blijdesteyn aan zijn neef Jan (2) v.H.
van Capelle voor een lijftocht, maar verder wordt hij niet meer vermeld.
Hij huwde M a r g a r e t h a v a n G r o e n e v e l t , vermeld van 1368 tot 1395,
dood in 1396, dochter van J a n en van E l i s a b e t h v a n P u t t e n (Reg. Lib. IV,
fol. 300, Rijksarchief). Daarna is hij in 1396 hertrouwd met E l i s a b e t h v a n
K a t t e n d i j k e . Ofschoon van Gouthoeven zegt dat hij kinderloos overleed (p. 182)
is er 1397 sprake van een kind van Zweder (Reg. Lib. V, fol. 276vo. Rijksarch.).
Smallegange (p. 723) vermeldt dan ook een dochter.
Zie: J.W. d e s T o m b e in Navorscher (1904), 632, 633; over Blijdesteyn iets in
C r a a n d i j k , Wandel. door Nederl. (1888), Zuid-Holland, 203; Mdbl. Ned. Leeuw
XLI, 325.
Regt

[Heerdt, Charles Eduard baron van]
HEERDT (Charles Eduard baron v a n ), geb. te Kingstown in Surrey 21 Febr. 1797,
overl. te 's Gravenhage 27 Aug. 1855, zoon van graaf Timon Cornelis v.H. tot
Eversberg, die volgt, en van diens tweede gade E s t h e r R e n o u f .
Hij trad in militairen dienst als jager bij het corps van prins Frederik 1814 en werd
al spoedig tot 2en luitenant bevorderd. Hij was tegenwoordig bij de blokkade van
Bergen op Zoom 1814 en diende in 1815 bij het leger te velde bij het 6e bataillon
jagers. In datzelfde jaar ging hij als secretaris bij de buitengewone ambassade naar
Rusland en werd in 1820 1e luitenant bij het regiment huzaren. Hij doorliep alle
rangen bij de cavalerie en werd in 1848 commandant van het 2e regiment lanciers,
later het 4e regiment dragonders, en in 1854 bevorderd tot generaal majoor en
bevelhebber der eerste brigade cavalerie. In 1842 werd hij lid der ridderschap van
Limburg.
Hij huwde te Brussel 25 Juni 1826 W i l h e l m i n a J o h a n n a D o r o t h e a
R e i c h e (1792-1871), weduwe van P i e t e r v a n H e r z e e l e , maar had geen
kinderen.
Zijn portret is gelithograteerd door J.H. Hoffmeister.
Zie: Nederl. Adelsb. (1929), 223; Nederl. Patriciaat XVI (1926), 134; Jaarb. Ned.
Adel I, 149, 150.
Regt

[Heerdt, Mr. Jacob Carel Frederik baron van]
HEERDT (Mr. Jacob Carel Frederik baron v a n ), geb. te Soerabaja 19 Mei 1819,
overl. te Amboina 11 Dec. 1878, zoon van baron W i l l e m H e n d r i k , resident van
Probolinggo, Besoeki en Panaroekan, omgaand rechter in de afdeeling Soerabaja,
en van M a r i a W i l h e l m i n a d u P u y .
Hij liet zich 15 Sept. 1838 te Leiden en 19 Sept. 1838 (ex academia Leydensi
advena) inschrijven als student in de rechten. Hij werd lid van den raad van justitie
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te Batavia en te Semarang, daarna 1e commies op het residentiekantoor te Amboina
en huwde te Baltimore (Maryland U.S.A.) 24 Sept. 1866 met S a r a J a n e
H a t f i e l d , uit welk huwelijk slechts een jong overleden zoon werd geboren.
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Hij aanvaardde in 1846 de terugreis van Indië naar Nederland en Koos daartoe den
destijds weinig bekenden weg van de landmail of overlandweg. Scherp opmerker
en voortreffelijk teekenaar, maakte hij op zijn reis verscheidene goede schetsen
van natuurtafereelen die hem het meest boeiden, daarbij aanteekening houdende
van al wat hem merkwaardig voorkwam. Hij plaatste fragmenten van zijn
reiservaringen in de Gids (1847, II, 223), Warnasarie, Indisch Jaarboekje (1848, 49
en 50) en in de Tijdspiegel (1851). Hij werkte daarna deze fragmenten om, vervormde
ze tot een geheel en gaf deze uit onder den titel: Mijne reis met de landmail van
Batavia, over Singapore, Ceilon, Aden en Suez tot Alexandrië in Egypte ('s
Gravenhage, K. Fuhri 1851, 8o). Aldus was hij een der voorloopers van de destijds
opkomende Ned. Ind. literatuur. Hij had ook nog het voornemen het vervolg van zijn
reis (Alexandrië-Nederland) in het licht te geven, doch hiervan schijnt niets te zijn
gekomen. Zijn genoemd boek is versierd met 5 platen (Mr. C.v.H. del., steendr. van
P. Blommers) en met een kaart.
Zie: Ned. Adelsboek (1929), 227; J. t e n B r i n k , Gesch. der Ned. Letterk., 654.
Regt

[Heerdt, Pierre François baron van]
HEERDT (Pierre François baron van), geb. te Zwolle 13 Dec. 1841, overl. te Monaco
14 Febr. 1899, zoon van baron C a r e l L o d e w i j k en van M a r i a H e n r i ë t t e
Amelia Clignett.
Hij werd 1 Oct. 1855 benoemd tot adelborst 3e klasse, werd 25 Sept. 1858 eerste
klasse en deed als zoodanig ecn kruistocht met het oefeningseskader in den Noord
Atlantischen Oceaan en een in de Noordzee 1858-59. 24 Juni 1861 benoemd tot
luit.-ter-zee 2e klasse, deed hij dienst in Ned. O.-Indië, nam deel aan de beide
expedities op het eiland Nias en repatrieerde met Z.M. schroefstoomschip ‘Vice
Admiraal Koopman’. In 1865 en 1866 maakte hij den kruistocht met de divisie onder
bevel van den kap. luit.-ter-zee Jansen aan boord van Z.M. korvet ‘Prins Maurits’
mede, waarna hij gedurende ruim één jaar dienst deed als adjudant van den
kapitein-ter-zee, tijdelijk directeur en commandant der marine te Vlissingen. Den
14. Juli 1869 vertrok hij met particuliere gelegenheid naar de kust van Guinea en
werd te St. George d'Elmina als oudste officier aan boord van ‘de Amstel’ geplaatst.
Hij nam daar deel aan de expeditie tegen Commendak en keerde in Mei 1870 naar
het vaderland terug, waar hij op non-activiteit werd gesteld. Gedurende zijn verblijf
aan de kust van Guinea stelde hij alles wat hij daar ondervond en bijwoonde te
boek; het zeer lezenswaardige handschrift berust bij zijn zoon. Bij Koninklijk besluit
van 25 Nov. 1871 weer in dienst gesteld, fungeerde hij sedert 15 Dec. 1871 als
assistent-directeur der waarnemingen ter zee bij het Kon. Ned. Meteor. Instituut te
Utrecht, werd 29 Maart 1876 benoemd tot waarnemend directeur en 1 April 1877
aangesteld tot directeur der afdeeling Zeevaart bij dat Instituut. De talrijke resultaten
van zijn studie zijn neergelegd in de door het Instituut uitgegeven publicaties en
periodieken.
Den 30. Oct. 1881 benoemd tot lid van het college voor de zeevisscherij, vervulde
hij beide betrekkingen op eervolle wijze. Zijn dienststaat vermeldt (buitengewoon
volledig) dat hij Fransch, Duitsch, Engelsch, Maleisch, Fantijnsch, Overijselsch,
Zeeuwsch en Nederlandsch sprak.
Hij huwde te Middelburg 23 April 1868 met jkvr. E u g é n i e C l e m e n t i n e
B o d d a e r t (1845-1920), dochter van jhr. W i l l e m R e i n b r a n t en van
C l e m e n t i n e barones v a n H e e c k e r e n v a n B r a n d s e n -
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b u r g . Uit dit huwelijk twee dochters en een zoon, baron F r a n ç o i s E u g è n e ,
die den stam heeft voortgezet.
Zie: Jaarb. Ned. Adel I, 160; Nederl. Adelsboek (1929), 234; v. R h e d e v.d.
K l o o t e n B ä r , Geneal. Kwartierstaten. Mededeelingen van het Kon. Meteor.
Instituut en van de familie.
Regt

[Heerdt, Willem Hendrik baron van]
HEERDT (Willem Hendrik baron v a n ), geb. te Kampen 29 Juni 1826, overl. te 's
Gravenhage 13 Juli 1906, zoon van baron J a c o b P i e t e r en van diens eerste
vrouw M a r i a C a t h a r i n a B i j s t e r b o s .
Hij was gep. kapitein-ter-zee en adj. i.b.d. van koning Willem III, eervol vermeld
ter zake van zijn gedrag bij de expeditie tegen Bali, 1849, en in 1868 gehuwd met
M a r i a E l i s a M a r t i n a J e n n y C h a r l o t t a B l e e k e r (1849-1928) dochter
van Dr. P i e t e r en van H e n r i ë t t a C h r i s t i n a R u d o l p h .
Van van Heerdt bestaat een geschrift: De eer des Konings in verband met een
Kon. besl. voorkomende in de Staatseourant van 19 Jan. 1883 ('s Gravenhage 1883,
8o).
Zie: Catalogus Koninkl. Bibl.; Nederl. Adelsboek (1929), 232, 426; Jaarboek Ned.
Adel l, 155.
Regt

[Heerdt tot Eversberg, Johannes Herbert August Willem baron
van]
HEERDT TOT EVERSBERG (Johannes Herbert August Willem baron v a n ), geb.
te Zwolle 22 Febr. 1829, overl. te 's Gravenhage 10 Jan. 1893, zoon van graaf
Willem Hendrik, die volgt, en van M a r i a E l i s a G e v e r s L e u v e n .
Hij was eerst luitenant-ter-zee, daarna hypotheekbewaarder, districtscommissaris,
chef van de koloniale vaartuigen in Suriname en referendaris van koloniën. Tot
gouverneur van Curaçao benoemd 31 Mei, aanvaardde hij dat ambt 1 Oct. 1880
en trad af 18 Oct. 1882 als zijnde 5 Sept. benoemd tot gouverneur van Suriname.
In dit ambt was hij werkzaam van 1 Nov. 1882 tot 30 Juli 1885. Daarna leefde hij
ambteloos in het vaderland.
Hij huwde te Paramaribo 6 Juni 1860 E m i l i a A n n a E l i s a b e t h v a n
L a n s b e r g e (1837-1905) dochter van R e i n h a r d F r a n s C o r n e l i s en van
Victoria Maria Rodriguez y Escobar.
Uit dit huwelijk sproten vier zoons, waarvan drie den stam hebben voortgezet.
Zie: Jaarb. Ned. Adel I, 152; Nederl. Adelsboek (1929), 224.
Regt

[Heerdt tot Eversberg, Timon Cornelis graaf van]
HEERDT TOT EVERSBERG (Timon Cornelis graaf v a n ), geb. te Kampen 22,
gedoopt 25 Jan. 1761, overl. te 's Gravenhage 28 Jan. 1844, zoon van J o h a n
A d r i a a n v.H., heer van Eversberg (onder Wierden) en van C o r n e l i a
Charlotta Boey.
Hij was brigadier met den rang van ritmeester van de gardes-du-corps van den
Prins van Oranje, werd in 1786 geadmitteerd in de ridderschap van Overijsel, in
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1791 afgevaardigd naar de admiraliteit op de Maze, in 1794 naar die te Amsterdam
en was lid der Staten-Generaal. Door zijn eerste huwelijk geraakte hij in het bezit
van het z.g. Hof van Brunswijk (in de Lange Pooten te 's Gravenhage), dat de hertog
van Brunswijk-Wolfenbuttel had bewoond. Van Heerdt, in 1801 tot kamerheer en
opperstalmeester van den Prins van Oranje op Oraniënstein te Dietz benoemd,
verkocht zijn genoemd huis 28 Dec. 1801 aan G.D. Augsbourguer (Die Haghe 1908,
324). Van 1801 tot 1806 bekleedde hij zijn ambt als kamerheer en opperstalmeester
en keerde toen in het vaderland terug. Hij werd in 1814 opnieuw toegelaten tot de
ridderschap van Overijsel, verkreeg bij diploma
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van 16 Sept. 1815 den titel van graaf, overgaande op zijn nakomelingen bij recht
van eerstgeboorte, terwijl de overige nazaten bij K.B. van 3 Mei 1821 den titel van
baron verkregen. Van Heerdt, opperstalmeester en later opperhofmaarschalk van
koning Willem I was lid der Eerste en der Tweede Kamer. Hij had een bijzondere
voorliefde voor het tooneel en werd dan ook in 1833 gekozen in de commissie van
beoordeeling over de geschiktheid der artisten, die in den haagschen schouwburg
zouden spelen (Die Haghe 1904, 409).
T.C. graaf van Heerdt huwde eerst te Scheveningen 10 Maart 1782 met
J o h a n n a J a c o b a H e r b e r t i n a M a u r i t i a v a n d e r D o e s (1763-1815),
dochter van Wigbold Jan Theodoor, heer van Noordwijk (dl. VI, kol. 442) en van
W i l h e l m i n a M a r g a r e t h a v a n W a s s e n a e r - D u i v e n v o o r d e . Dit
huwelijk werd 12 Juli 1795 door echtscheiding ontbonden en hij hertrouwde te 's
Gravenhage 20 Nov. 1820 met E s t h e r R e n o u f , geb. te Jersey 15 Febr. 1771,
overl. te 's Gravenhage 9 Apr. 1848, dochter van J e a n en van M a r i e M i g e a u x .
Uit het eerste huwelijk volgt Willem Hendrik, uit het tweede huwelijk gaat Charles
Eduard hiervóór.
Zie: Nederl. Adelsboek (1929), 221-223; Jaarboek Ned. Adel I (1888), 147, 148;
v. R h e d e v.d. K l o o t e n B ä r , Geneal. Kwartierstaten.
Regt

[Heerdt tot Eversberg, Willem Hendrik graaf van]
HEERDT TOT EVERSBERG (Willem Hendrik graaf v a n ), geb. te 's Gravenhage
17 Apr. 1783, overl. te Eversberg te Wierden 25 Aug. 1864, zoon van graaf Timon
Cornelis, die voorg., en van diens eerste vrouw J o h a n n a J a c o b a H e r b e r t i n a
Mauritia van der Does.
Als luitenant-kolonel van den staf nam hij deel aan den slag bij Waterloo, was in
de onmiddellijke nabijheid van den Prins van Oranje en nam direct, toen de prins
werd gekwetst, maatregelen om hem uit het vuur naar een veilige plaats te doen
overbrengen. Bij de oprichting van het corps Jagers, 7 Juli 1829, werd hem het
commando over het eerste bataillon daarvan, sterk 1128 man opgedragen (het
andere stond onder bevel van luitenant-kolonel Everts). Met zijn bataillon jagers
nam van Heerdt in de brigade Schuurman deel aan den Tiendaagschen veldtocht
en bij de poging tot insluiting van Leuven voerde hij 10 Aug. het bevel over de
voorhoede, bestaande uit zijn jagers, versterkt door een peloton lansiers en een
sectie rijdende artillerie. De voorhoede bezette het dorp Beekvoort aan den straatweg
naar Leuven, een uur gaans van Diest, waar zij door de Belgen werd aangevallen,
doch door het kloek beleid werd de vijand teruggeslagen, waarbij 16 jagers van de
voorhoede werden gekwetst.
Hij werd later tot generaal-majoor bevorderd, werd kamerheer i.b.d. en lid der
Provinciale staten van Overijsel.
Hij huwde te Voorburg 24 Jan. 1821 M a r i a E l i s a G e v e r s L e u v e n
(1799-1864), uit welk huwelijk 7 kinderen. Een dochter L o u i s e E l i s a b e t h
huwde met Mr. L a u r e n t J e a n N e p v e u t o t A m e i d e , president der
arr.-rechtbank te Groningen; een zoon, Joh. Herbert August Willem, gaat hiervóór.
2

Zie: Nederl. Adelsboek (1929), 223, 224; B o s s c h a , Neerl. Held. te Land IIl,
391, 528, 561, 562; Die Haghe (1904), 334; Jaarb. Ned. Adel I, 150, 151.
Regt

[Heges, Joris de]
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HEGES (Joris d e ), geb. te Nieuwpoort in Vlaanderen in 1544, gevonnist te
Groningen in Aug. 1571.
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Hij werd met Paschen 1570 in Nieuwpoort door een schipper uit Haarlem gehuurd,
om een schip met engelsch bier naar Emden te brengen. Hij bleef in deze stad
wonen, en werd daar bootwerker. Later kwam hij bij de Watergeuzen, maar viel kort
daarna in handen van de Spanjaarden, die hem naar Robles in Groningen brachten.
Op 22 Mei en 25 Mei 1571 werd hij daar verhoord, op 11 Aug. 1571 werd zijn
bekentenis voorgelezen, en kort daarna is hij gevonnist.
Zie over hem: Rijksarch. van België te Brussel, Secr. d'Etat Allemande, 193, 194vo
en 383.
Vogels

[Heiblocq, Jacob of Jacobus]
HEIBLOCQ (Jacob of Jacobus), wiens naam ook wordt gespeld H e i b l o c k ,
H e y b l o c q enz., geb. te Amsterdam 19 Juni 1623, begr. ald. Nieuwe kerk 28 Sept.
1690, letterkundige. De datum zijner geboorte blijkt uit een zijner gedichten, het jaar
uit den leeftijd aangegeven onder zijn portret. Hoewel hij steeds vermeld wordt als
‘van Amsterdam’ is aldaar echter noch zijn doopacte, noch de huwelijksacte zijner
ouders te vinden; mogelijk werd hij dus buiten Amsterdam geboren en vestigden
zich zijn ouders eerst na zijn geboorte in deze stad. Zijn vader B a r e n t J a c o b s z
H e i b l o c q was van 1632 tot zijn overlijden pedel van het athenaeum te Amsterdam
en stierf 12 Aug. 1661 te Breukelen tijdens een familiebezoek. Zijn moeder heette
E l s j e G e r r i t s d r . Op kosten van de stad Amsterdam ging Jacob te Leiden
studeeren, waar hij op 5 Febr. 1641 werd ingeschreven (‘Jacobus Heibelotius’, 17
jaar). Hij studeerde te Leiden philosophie en theologie en deed na een vijfjarige
studie zijn proponentsexamen (1646). In hetzelfde jaar hield hij te Leiden een
disputatie De usura; dit blijkt uit een gedicht van zijn vriend A r n o l d u s
M o n t a n u s , getiteld ‘Jacobo Heiblock, de usura, publice disputaturo, anno 1646’
(Farrago, 274). Te Amsterdam teruggekeerd viel het hem niet gemakkelijk een
predikantsplaats te verwerven, in verband waarmede hij het voornemen opvatte om
als predikant naar O.I. te vertrekken (1647). Zijn vriend M a r t i n u s L y d i u s (overl.
1651) trachtte hem evenwel hiervan af te houden in een eveneens in de Farrago
opgenomen ‘Brief (in rijm) aan Jacobus Heiblock, als hij voorgenomen hadde om
voor predikant naar O.I. te varen, in het jaar 1647’. De tocht naar Indië ging niet
door, omdat Jacob in 1648 - vermoedelijk door de relaties van zijn vader - benoemd
werd tot meester in de latijnsche school te Amsterdam aan de Nieuwe Zijde,
aanvankelijk op een jaarwedde van ƒ 560, welke in 1664 verhoogd werd tot ƒ 580.
Zoo nu en dan nam Heiblocq echter nog spreekbeurten waar. Op 1 Jan. 1650 huwde
hij met M a r i a d e L a n g e , te Amsterdam geboren 24 Juni 1627, begr. ald. Oude
Kerk 27 Aug. 1683, dochter van den ‘varentman’ J a n J a n s z . d e L a n g e en
H i l l e g o n t J e l i s d r . Haar moeder was hertrouwd met H e n d r i k Z e e g e r s z .
v a n d e K a m p , woonachtig op het Manpad bij Haarlem, vandaar dat Heiblocq
menigen zang aan het Manpad heeft gewijd. In Juni 1670 werd Heiblocq rector van
de vorengenoemde school en in 1678, bij de vereeniging van de beide latijnsche
scholen te Amsterdam tot één inrichting op het Singel, stond hij aan het hoofd
daarvan. Na deze opeenhooping van leerlingen werd over de nadeelige gevolgen
daarvan geklaagd. Heiblocq's capaciteiten om aan het hoofd van een dergelijke
school te staan, werden in twijfel getrokken en het eind van deze voor Heiblocq
hoogst onaangename geschiedenis was, dat hem door de amsterdamsche regeering
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op 28 Mei 1685 eervol ontslag werd verleend. Of het verloop onder de leerlingen
der school echter louter aan Heiblocq te wijten is geweest, staat nog te bezien. Kort
voor zijn ontslag was hij hertrouwd (ondertr. te Amsterdam 12 Jan. 1684) met
D e b o r a S c h o o n h o v e n , weduwe van S y b r a n d B o l c k . Als zijn
woonplaatsen worden vermeld: bij de Gasthuishof (1650), op het Singel (1683) en
op de Rouaansche kade (1690). In zijn gedichten worden als zijn kinderen genoemd:
H i l l e g o n t en J a n . De eerste werd te Amsterdam begraven in de Oude Kerk in
1691 en huwde vermoedelijk met S e b a s t i a a n v a n H o o g s t r a t e n .
Heiblocq schreef Farrago Latino-Belgica of Mengelmoes van Latijnsche en
Duitsche gedichten. Gepast op allerhande gelegentheden en voorvallen (Amst.
1662). Deze gedichten hebben echter weinig of geen letterkundige waarde. O.a.
bevat de bundel een gedicht getiteld ‘Martelkroon voor de vermoorde en verstrooide
Waldoizen, van ouds genaamt Waldenzen’, benevens een vertaling uit het Latijn
van de ‘Schola Salernitana of Regulen tot behoudenisse der gezontheit’, welke
laatste evenwel niet haalt bij de vertaling van Cats. Bekend is vooral Heiblocq's
Album Amicorum (thans in de Kon. Bibliotheek te 's Gravenhage), dat bijdragen en
teekeningen bevat van de beste dichters, geleerden en kunstenaars uit dien tijd,
o.a. Vondel, Westerbaen, Reyer Anslo, de Decker, Tengnagel, Rembrandt, van der
Helst, Govert Flinck, Jan de Bray enz. De universiteitsbibliotheek te Amsterdam
bezit van hem in h.s. een gedicht Nobilissimo viri Constantino Huygenio, Domino
in Zuylichem (18 Kal. Oct. 1660). Ook vervaardigde Heiblocq het titelblad van J o b
v a n M e e k 'r e n , Heel- en geneeskonstige aanmerkingen (Amst. 1668).
Zijn portret werd in prent gebracht door Wallerant Vaillaint, met randschrift: Jac.
Heiblocq, Rector Gym. Amstel. Theol. Cand. 1673 aet. 50. Daarnaar is vervaardigd
het olieverfportret in het Panpoëticon van Arn. van Halen (thans in het Rijksmuseum
te Amsterdam).
Zie: H. V e r h e y k , Oratio sec. de antiquitate scholae Amstelodamensis publicae,
50, 114; C. V o s m a e r , Uit het album van J. Heyblocq in Ned. Spectator (1863),
266; J.H.W. U n g e r , Vondeliana in Oud-Holland II (1884), 26 e.v.; 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, 2e dr., 332; C.A.L. v a n T r o o s t e n b u r g d e
B r u i n , Biographisch Woordenboek van Oost- Ind. predikanten (1893), 173;
Catalogus der handschriften (in de) bibliotheek der universiteit te Amsterdam II
(1902), 91; C. H o f s t e d e d e G r o o t , Die Urkunden über Rembrandt (1906),
240, 262; H.H. K n i p p e n b e r g , Reyer Anslo (1913), 79; Maandschrift De Ned.
Leeuw (1914), 4; F r . M u l l e r , Beschrijving van 7000 portretten van Nederlanders,
no. 2239; M o e s , Iconographia batava I (1897), no. 3486; J. t e W i n k e l ,
Ontwikkelingsgang der Ned. Letterkunde, 2e dr., III (1923), 524.
Wijnman

[Heim, jhr. Mr. Anthony Jacob van der]
HEIM (jhr. Mr. Anthony Jacob v a n d e r ), geb. te Amsterdam 23 Febr. 1809, overl.
te 's Gravenhage 30 Oct. 1846, was de zoon van jhr. Mr. P. van der Heim (dl. I, kol.
1055) en M a r i a A l e t t a v a n d e r H o e v e n .
Hij werd te Leiden als student ingeschreven 17 Aug. 1826 en promoveerde aldaar
29 Jan. 1834 op een dissertatie: De Antonio Heinsio consiliario. Hij werd advocaat
te 's Gravenhage en werd in Jan. 1839 benoemd tot commies bij het departement
van Binnenl. zaken. Zijn bekwaamheid en ijver
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waren zoo groot, dat hij reeds 18 Jan. 1840 door den Koning tot griffier der Staten
van Noord-Holland benoemd werd. Daarvoor verhuisde hij naar Haarlem, maar
reeds een kleine drie jaren later keerde hij naar 's Gravenhage terug, daar de Tweede
Kamer hem 28 Nov. 1842 tot haar griffier verkoos. Zijn overlijden op jeugdigen
leeftijd werd zeer betreurd.
Hij huwde 25 Juni 1845 zijn nicht jkvr. H e n r i ë t t a J a c o b a v a n d e r H e i m ,
geb. 8 Juni 1825, overl. 23 Jan. 1875. Het huwelijk was kinderloos.
Ramaer

[Heim, jhr. Mr. Gerlach Johan Herbert van der]
HEIM (jhr. Mr. Gerlach Johan Herbert v a n d e r ), geb. te Rotterdam 21 Dec. 1761,
overl. te 's Gravenhage 7 Juli 1822, was de derde zoon van Mr. J a c o b v a n d e r
H e i m en M a r i a A r n o l d i n a G e v a e r t s .
Hij werd te Leiden 19 Febr. 1779 als student ingeschreven en promoveerde aldaar
19 Juni 1784 in de rechten op stellingen.
Hij werd 11 Apr. 1804 tot lid van het Wetgevend lichaam gekozen, maar toen door
den raadpensionaris Schimmelpenninck een tot 19 leden ingekrompen Wetgevend
lichaam werd ingesteld, werd hij daarin niet opgenomen. Koning Lodewijk benoemde
hem 25 Sept. 1806 opnieuw in dit nu weder tot 39 leden uitgebreide lichaam. Hij
was een van de 11 leden der geheime commissie, door koning Lodewijk 14 Apr.
1810 ingesteld om hem raad te geven omtrent den toestand, waarin hij zich door
het verdrag van 16-19 Mrt. te voren geplaatst zag. Hij bleef dit tot onze inlijving in
Juli 1810 en werd toen ambteloos.
Hij werd na onze bevrijding op 29 Aug. 1814 tot lid der staten van Holland voor
de stad 's Gravenhage en 2 Dec. 1815 tot een der 4 burgemeesters van 's
Gravenhage benoemd. Beide bleef hij tot zijn overlijden.
Hij huwde 17 Juni 1794 M a r i a H e n r i ë t t e S l i c h e r , geb. 31 Aug. 1763,
overl. 20 Jan. 1796, bij wie hij een dochter had.
Hem werd in 1846 adeldom toegekend.
Ramaer

[Heldewier, Mr. Jan Willem]
HELDEWIER (Mr. Jan Willem), zoon van Johan Adolph, die volgt, geb. 9 Apr. 1741
te Maastricht, schepen van Valkenburg (L.), raad van Maastricht 1760-94, drossaard
van Valkenburg, vice-schout van Heerlen, ontvanger-generaal van het land van 's
Hertogenrade, overl. te Meesenbroek bij Heerlen 23 Oct. 1819. Hij huwde te
Maastricht in de Walenkerk 2 Apr. 1769 J e a n n e S i b i l l a V i g n o n , geb. te
Maastricht 1750, dochter van J a c o b en M a r i a M a g d a l e n a G u i t t o n . Uit
dit huwelijk zestien kinderen.
van Beurden

[Heldewier, Johan Adolph]
HELDEWIER (Johan Adolph), broeder van Mr. Johan Willem, die volgt, ged. te
Maastricht 14 Oct. 1695, luitenant 1718, kapitein 1733, luit.-kolonel tit. 1748 in het
regt. Hobbe van Aylva, overl. te Brussel 1754; trouwt te Maastricht in de Walenkerk
15 Febr. 1737 J u d i t H a l k e t t , geb. te Mons 1712, overl. 1804, dochter van
C h a r l e s en M a r g a r e t h a C o r b e t h ; uit dit huwelijk vijf kinderen.
van Beurden
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[Heldewier, Mr. Johan Willem]
HELDEWIER (Mr. Johan Willem), zoon van A b r a h a m , bankier en raad, en
J o h a n n a A r n o l d a v a n L e e u w e n , geb. te Maastricht 2 Dec. 1687, werd
schepen aldaar 1725, 1727, landraad van Valkenburg, gezworen raad enz., begr.
in de St. Janskerk te Maastricht 9 Juli 1763. Hij huwde te Nijmegen 26 Dec. 1725
G e r a r d a V o s , ged. 1684, dochter van P e t e r en C a t h a r i n a L e e u w e n s .
van Beurden

[Helwig, Paul Iwan]
HELWIG (Paul Iwan), geb. te Amsterdam 5 Aug. 1812, overl. 15 Mrt. 1891. Hij was
hersteld-evang.-
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luthersch predikant te Zwolle van 17 Apr. 1842 tot 6 Nov. 1859, daarna te
Amsterdam, emeritus 1 Sept. 1885. Hij schreef: Handleiding ten gebruike bij het
catechetisch onderwijs (Amst. z.j.).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der luth. kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 116; Brinkman's Catalogus (1850-82), 507.
Knipscheer

[Hemselrode de Starkenburgh, Frans Caspar de]
HEMSELRODE DE STARKENBURGH (Frans Caspar d e ), overl. te Roermond 7
Nov. 1721, zoon van C a s p a r en van C a t h a r i n a G o m b a u l t , hij was heer
van Schendelbeecke en Mylbeeck, raad van het Souvereine Hof van Gelder te
Roermond 1678-1721; fungeerde van 1719 af als waarnemend kanselier van
genoemd hof en werd eindelijk 24 April 1721 tot kanselier benoemd. Hij was gehuwd
met J o a n n a B a r b a r a J a c o b s en hertrouwde 24 Oct. 1705 te Roermond met
M a r i a C h r i s t i n a (d e ) L i n t g e n (s), (ged. 11 Apr. 1669, overl. 21 Febr. 1731,
dochter van J o a n n e s B a p t i s t a , raad van het Souvereine Hof, en van A n n a
C h r i s t i n a v a n H i l l e n ).
Zie: Aanteekeningen van H. de l' Escaille over de kanseliers van het Souvereine
Hof van Gelder te Roermond in Limburg's Jaarboek XVII, 4 (1911), 313-314; A.F.
v a n B e u r d e n , Lijst der kanseliers en raden van het Souverein Hof van Gelder
te Roermond in hetz. jaarb. XX, 2 (1914), 119; J a n V e r z i j l , Genealogie Lintgen(s)
(m.s.).
Verzijl

[Hengst, Mr. Johannes Baptista Josephus]
HENGST (Mr. Johannes Baptista Josephus), geb. te Boksmeer 23 Juni 1817, overl.
aldaar 23 Mrt. 1892, was de zoon van J o a n n e s A n t o n i u s P e t r u s H e n g s t
en M a r i a A g a t h a H o c t i n .
Hij werd te Leiden als student ingeschreven 12 Apr. 1836 en promoveerde aldaar
11 Mrt. 1839 op een dissertatie De advocatis.
Hij werd bij Koninklijk besluit van 27 September 1842 benoemd tot burgemeester
van Beugen en Rijkevoort, en 26 Jan. 1844 tevens tot burgemeester van Boksmeer.
Op 27 Nov. 1848 werd hij in het kiesdistrict Grave tot lid der Tweede Kamer
gekozen. Hij was in dezen tijd een warm liberaal. Bij de nieuwe verdeeling der
kiesdistricten ingevolge de kieswet werd hij na de ontbinding op 10 Sept. 1850 tot
lid voor het district Boksmeer gekozen. Hij trad weinig op den voorgrond, maar was
toch als een der bekwame leden bekend, hoewel hem wel eens verwardheid
verweten werd.
Op 17 Apr. 1857 werd hij op zijn verzoek eervol ontslagen als burgemeester van
Beugen en Rijkevoort. Bij zijn periodieke aftreding tegen Sept. 1860 verzocht hij
niet meer voor Kamerlid in aanmerking te komen en werd hij 12 Juni vervangen
Een jaar later had hij berouw over zijn aftreden, want hij liet zich toen een candidatuur
in het district Roermond aanleunen, doch werd niet gekozen. Door den invloed van
zijn zwager Sassen werd hij 19 Mei 1863 gekozen tot lid van de Eerste Kamer. Hij
stemde, evenals de andere liberaalkatholieke leden der Eerste Kamer, op 15 Sept.
1870 tegen het wetsontwerp tot afschaffing der doodstraf. Dit redde twee hunner in
1871 niet van niet-herkiezing, maar in 1874, toen hij aan de beurt van aftreding was,
was de toestand veranderd. Hengst had zich op 1 Apr. 1872 onthouden van het
uitsteken der vlag ter eere van de 300-jarige herdenking van de inneming van den
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Briel, en ook verder trad hij steeds als clericaal op, waarvan het gevolg was, dat hij
geregeld herkozen werd.
Op 7 Dec. 1872 werd een zijner zonen, candidaatnotaris te Wamel, benoemd tot
notaris te Millin-
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gen. Hier werd een nieuw notariaat geschapen en in de vakpers werd geklaagd
over protectie. Daar Millingen een belangrijke, zich sterk uitbreidende gemeente
was, was deze proef niet misplaatst. Dat minister de Vries deze benoeming
voorgedragen zou hebben om des benoemden vader genoegen te doen, is
uitgesloten, vooral omdat Hengst nooit veel invloed gehad heeft. Het bleek, dat de
millingensche steenfabrikanten en scheepsbouwers naar hun notaris te Nijmegen
bleven gaan en dat het notariaat geen behoorlijk bestaan opleverde. De notaris
solliciteerde toen naar Wamel, waar een vacature ontstaan was en waar dit wel het
geval was. Nu werd hem bij Besluit van Febr. 1873 vergund, zijn standplaats naar
Wamel over te brengen en er werd weder over protectie geklaagd, daar de
standplaats Millingen tegelijk werd opgeheven. Ook hier was geen protectie in het
spel.
Op 11 Mei 1890 verkreeg Hengst Sr. op zijn verzoek eervol ontslag als
burgemeester van Boksmeer en werd een zijner zonen tot zijn opvolger benoemd.
Eindelijk nam hij 30 Oct. 1891 ontslag als lid der Eerste Kamer.
Hij huwde 10 Apr. 1839 C o r n e l i a A n n a H e n r i c a H u b e r t a d e
K e s s c h i e t r e v a n H a v r e , geb. 29 Aug. 1816, overl. 28 Dec. 1882 en daarna
I d a P a u l i n a H u b e r t a T i e l e n s , geb. 6 Oct. 1827, overl. 9 Sept. 1905. Bij
de eerste had hij 3 zonen.
Ramaer

[Hennequin, Jean François]
HENNEQUIN (Jean François), geb. te Wasigny, departement Ardennes in Frankrijk,
19 Oct. 1772, overl. te Gingelom, belgische provincie Limburg, 28 Oct. 1846, was
student in de rechten te Parijs, toen hij, medegesleept door het enthousiasme der
Franschen tot verdediging van hun van alle zijden bedreigd land, 17 Aug. 1792 in
het leger dienst nam in een dragonder-regiment. Hij werd in het laatst van 1793
aangewezen tot oorlogs-commissaris, maar moest die betrekking opgeven toen het
bleek, dat de 25-jarige leeftijd daarvoor een vereischte was. Opgeklommen tot
kapitein, ging hij in het laatst van 1795 in burgerlijken dienst over en werd
commissaris van het Directoire te 's Hertogenrade. Hij werd populair doordat hij zich
tegen de hooge belastingen verzette, en werd in 1796 chef de bureau van den
rijksontvanger te Maastricht.
Op 4 Mei 1799 werd hij gekozen tot lid der centrale administratie van het
departement Meuse Inférieure en op 26 Apr. 1800, toen de eerste consul de
benoeming der besturen aan zich getrokken had, werd hij in dat departement
conseiller de préfecture. Beide betrekkingen stonden gelijk met lid van Gedeputeerde
staten thans. Dat Hennequin de volle 14 jaren van het onbeperkte bewind niet verder
is gekomen, ligt wellicht daaraan, dat hij niet, zooals de Stassart en anderen, zijn
liberale gevoelens heeft weten te bemantelen.
Op 11 Nov. 1815 werd hij als Nederlander genaturaliseerd. Op 20 Febr. 1816
werd hij door koning Willem I tot lid der Staten van de provincie Limburg benoemd,
die in hoofdzaak met Meuse Inférieure overeenkwam en bij de benoeming van de
leden van Gedeputeerde staten op 10 Apr. d.a.v. was hij ook een der benoemden.
Op 13 Juli 1817 verkreeg hij op zijn verzoek ontslag als lid van Gedeputeerde
staten. Als reden had hij bij dat verzoek opgegeven, dat hij de nederlandsche taal
niet voldoende machtig was om de discussiën, die in dat lichaam sedert 1816 in die
taal gehouden werden, te volgen. Twee dagen later, op 15 Juli, verkozen de
limburgsche Staten hem tot lid der Tweede Kamer. Daardoor verviel zijn lidmaatschap
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raad der stad Maastricht, en bovendien bij besluit
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van 23 Nov. 1819 tot een der drie burgemeesters dier stad.
In de Tweede Kamer heeft hij zich met vrucht verzet tegen een dubbel
scheepvaartrecht op de Maas. Bij zijn periodieke aftreding als Kamerlid tegen Oct.
1820, verzocht hij niet voor een herkiezing in aanmerking te komen. Het is wel
merkwaardig, dat hij ook nu als reden zijn gebrekkige kennis der nederlandsche
taal opgaf. Dat hij zich de moeite niet gegeven had, haar in de 25 jaren, dat hij hier
verblijf gehouden had, te leeren, is wel een bewijs hoe men die taal als
minderwaardig beschouwde. Op 7 Juli werd hij vervangen.
Een wet van 27 Febr. 1815 had voor liet toenmalige souvereine vorstendom,
waartoe ook de voormalige generaliteitslanden behoorden, de invoering van
schutterijen in de steden bevolen. De organisatie daarvan werd in 1820 ter hand
genomen en kwam overal elders, ook te Venlo, ongestoord tot stand, maar
Hennequin en 9 raadsleden van Maastricht verzetten zich tegen de invoering, omdat
Maastricht vóór 1794 twee heeren, die elk de helft van het bestuur benoemden,
had, namelijk de staten der vereenigde Nederlanden en den prins-bisschop van
Luik. Dus hadden de noordelijke provinciën in 1815 geen recht gehad, wetten voor
Maastricht te maken. Daarbij werd vergeten, dat die provinciën weder waren
opgestaan, geheel zooals zij voor den vrede van 's Gravenhage van Mei 1795
geweest waren, terwijl het bisdom Luik opgeheven was en bleef. Op 10 Mrt. 1821
werden Hennequin als burgemeester en de overigen als raadslid afgezet, maar het
proces werd alleen tegen Hennequin gevoerd omdat men hem als den auctor
intellectualis van het verzet beschouwde. Het werd voor het hoog gerechtshof te
Luik gevoerd en bij de twee maastrichtsche advocaten, die hem verdedigden, voegde
zich zijn vriend Surlet de Chokier, die wel geen praktiseerend advocaat maar toch
licencié in de rechten was en een welsprekend pleidooi voor hem hield. Het gevolg
was, dat Hennequin 10 Juli 1821 werd vrijgesproken. Hij nam nu ontslag als
burgemeester en lid van den raad, maar werd 2 Oct. 1827 opnieuw in
laatstgenoemde betrekking gekozen.
Op 1 Juni 1829 kozen de eigenerfden van het district Eisden op den linkeroever
der Maas, dus in het tegenwoordige België gelegen, hem opnieuw tot lid der
limburgsche Staten.
Toen de brusselsche opstand begon, was Hennequin een der hevigste
voorstanders daarvan. Hij werd door het voorloopig bewind op 13 Oct. 1830 tot
burgemeester van Maastricht benoemd, maar deze benoeming had geen gevolg,
daar die vesting in de macht van Nederland bleef.
Bij de verkiezingen der leden van het Nationaal Congres werd Hennequin op 10
Nov. 1830 in het kiesdistrict Maastricht tot lid gekozen. De kiezers hadden zich,
voor zoover zij rechts van de Maas woonden, te Valkenburg en, voor zoover zij links
van die rivier woonden, te Tongeren voor de verkiezing vereenigd; die van Maastricht
en St. Pieter namen aan de verkiezing geen deel.
Hennequin stemde op 24 Nov. 1830 voor de uitsluiting van het huis Nassau van
den belgischen troon en heeft, nadat de koning van Frankrijk de kroon voor zijn
tweeden zoon had geweigerd, veel bijgedragen tot de verkiezing op 24 Febr. 1831
van zijn vriend Surlet de Chokier tot regent. Deze benoemde hem 2 Apr. 1831 tot
gouverneur van Limburg, waartoe Maastricht en St. Pieter niet behoorden. Hij nam
toen ontslag als lid van het Congres en ging te Hasselt wonen. Op 3 Oct. 1831 werd
hij tot lid van den Senaat gekozen, maar 26
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Nov. 1833 nam hij als zoodanig ontslag. Op 21 Sept. 1834 verkreeg hij op de
voordracht van den 4 Aug. te voren opgetreden minister van Binnenlandsche zaken
B.T. ridder de Theux geheel onverwacht eervol ontslag, waarschijnlijk om zijn liberale
richting (de Theux was clericaal). Als pleister op de wond werd hij tevens benoemd
tot ridder der Leopoldsorde, maar hij was over zijn ontslag zoo gebelgd, dat hij die
orde aan de kanselarij terugzond.
Hij zette zich nu te Luik neder en werd daar door de kiezers 14 Juli 1836 tot lid
van den Raad, en 13 Juni 1843 door die van het arrondissement Luik tot lid van
den Senaat gekozen.
Hij had zich reeds voor den dood van Surlet in 1839 neergezet in een dien
behoorende woning te Gingelom en toen het bleek dat hij diens universeel erfgenaam
was (beiden waren ongehuwd), ging hij in 1840 op het kasteel van dien naam wonen.
Zijn portret is gelithografeerd door een onbekend kunstenaar.
Zie: T h . J u s t e , Les fondateurs de la monarchie Belge, Jean François Hennequin
(Bruxelles 1876).
Ramaer

[Herbst, Georg Friedrich Carl]
HERBST (Georg Friedrich Carl), geb. te Wetzlar 22 Oct. 1828, overl. te Dusseldorp
11 Febr. 1898. In Nederland was hij van 12 Oct. 1862 tot 17 Mei 1869 luthersch
predikant te Nijmegen, waarna hij vertrok naar de Duitsch-evangelische gemeente
te Brussel; emeritus in 1889. Hij schreef: Festpredigt 15 Nov. 1863 zur Erinnerung
an die Befreiung der Niederlande 1813 (Nijm. 1864); Nur selig und selig nur im
Namen Jesu (Cleve 1864); Die Magdalenen-Sache mit besonderer Rücksicht auf
Holland und die Asyle am Rhein (Elberf. 1867).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der luth. kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 117.
Knipscheer

[Herckenroy, Willem van]
HERCKENROY (Willem v a n ), geb. te Sint-Truyen in 1560, prior van het
windesheimsche klooster 't Lijden van Christus (‘Domus passionis Christi et B.
Mariae”) te Tongeren, in het bisdom Luik. Daar ter stede stichtte hij omstreeks 1625
een letterkundige school, ‘scholae litterariae’ (in het meervoud) genoemd, door zijn
toedoen echter weldra naar het klooster overgebracht. Op deze school met haar
groot aantal leerlingen, meest jongelui die voor den geestelijken stand bestemd
waren, werd onderwijs gegeven in het Latijn, de aardrijkskunde en de beginselen
der mathesis; bij voorkomende gelegenheden liet men er de leerlingen, om ze te
gewennen aan het spreken in het openbaar, ook kerkelijke drama's opvoeren.
Tongeren's prior werd 28 Juni 1628 gekozen tot prior generaal der windesheimsche
congregatie. Op de reizen welke hij gedurende dat prioraat genoodzaakt was door
Duitschland te maken gelukte het hem den steun van keizer Ferdinand II te
verwerven; met diens medewerking kreeg hij niet minder dan elf kloosters uit de
handen der Protestanten terug. Onder zijn krachtig bestuur - hij was een werkzaam
man en een streng handhaver der tucht - brak dus voor de sedert lang reeds
kwijnende congregatie een tijd van opwaking aan en schenen haar aanzien en haar
invloed weer langzamerhand toe te nemen. Doch de hoop op steeds gunstiger jaren
die men koesterde bleek van korten duur te zijn. Op 17 Sept. 1631 werd de slag bij
Leipzig geleverd, waar Gustaaf Adolf, de zweedsche koning, de overwinning
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behaalde; het Protestantisme had dientengevolge in Duitschland gezegevierd, en
aan het Katholicisme aldaar was een gevoelige slag toegebracht. Tot degenen, die
daarvan de
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beteekenis voor de toekomst van het kloosterwezen ten volle begrepen behoorde
ook Willem van Herckenroy. Men vertelt zelfs, dat de ziekte, waaraan hij 23 Maart
1632 te Tongeren overleed, moet worden toegeschreven aan het zielsverdriet
hetwelk hij had gehad over de verwoestingen, door de legers der protestantsche
vorsten in de duitsche katholieke staten aangericht. Hij wordt ons geteekend als
iemand, ‘liefelijk in den omgang en bij grooten en kleinen bemind, altijd nederig en
zóó weldadig, dat hij soms zijn kleederen uittrok, om ze aan de armen te geven”.
Van zijn geschriften verdienen vermelding: I. Exercitia pietatis per ferias distributa;
II. Remedia contra pusillanimitatem et scrupulos, ex SS. patrum dictis (een werkje
ter bestrijding van het kleingeestige en angstvallige in de plichtsbetrachting); III.
Exhortationes capitulares; IV. Modus juvandi morituros; V. Modus visitandi
monasteria.
Zie: J.G.R. A c q u o y , Het klooster te Windesheim en zijn invloed II (Utr. 1876),
169-170, 188-189, 295, 312, aant. 5, 316, aant. 2, III (Utr. 1880), 88, 319; Biographie
nationale, publiée par l'académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts
de Belgique IX (Brux. 1886-1887), 240.
Brinkerink

[Hermansz, Willem]
HERMANSZ (Willem), bijgen, v a n G o u d a , regulier kanunnik in het klooster Steyn
bij Gouda, contubernaal van Erasmus en zeer bevriend met dezen; neef van Corn.
Aurelius (dl. I, kol. 196). H. schreef een geschiedenis van den oorlog tusschen
o

Holland en Gelre (1507-10), die door M a t t h a e u s is uitgeg. in zijn Analecta, 4 -ed.
I, 322-349 onder den titel Gulielmi Hermanni Goudani Hollandiae Gelriaeque Bellum
quod gestum circa Ann. 1507 et deinceps en die gelijktijdig met de beschreven
gebeurtenissen is opgesteld.
Zie: d e W i n d , Bibl. d. Nederl. Geschiedschr., 109, 526; S. M u l l e r , Bijdr. Vad.
Gesch., 3e R. IV, 401; K a m p i n g a , De opvattingen over onze oudere vaderl.
gesch. (1917), 4; J. R o m e i n , Geschiedenis van de N.- Nederl. geschiedschrijving
in de middeleeuwen (Haarl. 1932), 206-208. Voor de oudere lit. zie M u l l e r , Lijst
v.N.- Ned. Kron., 30.
Romein

[Herrison, Hendrik Jansz]
HERRISON (Hendrik Jansz), uitgever van de Opera omnia theologica van Menno
Simons (zie dl. IV, kol. 969 e.v. verschenen te Amsterdam in 1681. Hij moet een
Amsterdammer geweest zijn, die in 1684-88 in Friesland heeft gereisd. Hij is verder
alleen als vriend van Jan Luyken bekend.
Zie: Mennonitisches Lexikon II (Frankf. a/M.), 291; Catalogus van de bibliotheek
der Ver. dpsgez. gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 89.
Knipscheer

[Hesse, Christoph Friedrich]
HESSE (Christoph Friedrich), geb. te Storkau, overl. te Kleef 23 Mrt. 1787. Hij was
in ons land luthersch predikant te Nijmegen van 28 Aug. 1768 tot 6 Mrt. 1774, daarna
te Kleef. Hij schreef: Danck-Rede bei Gelegenheit des Jubelfestes in Nimwege
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wegen der vor hundert Jahren bestätigten freijen Religions- Uebung (14 Sept. 1770)
(Cleve z.j.).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der luth. kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 118.
Knipscheer

[Hessel, Bernardus]
HESSEL (Bernardus), H e s s e l i u s , geb. te Lette bij Coesfeld in Westfalen in 1602
en overl. 15 of 19 Aug. 1636 te Dennenburg bij Ravenstein. Hij wordt ook naar zijn
moeder V l a i n g genaamd. In 1622 trad hij in de Soc. van Jezus. Krachtens zijn
patronaatrecht riep Wolfgang Wilhelm van Neuburg de Jezuïeten der neder-
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rijnsche provincie naar Ravenstein. Pater Hessel werd met pater Closs er heen
gezonden. In 1636 liep hij bij het verplegen der zieken de pestziekte op, de staatsche
troepen legden hem buiten het stadje neer, waar hij na enkele dagen bezweek.
Kleijntjens

[Hesselinck, Johan]
HESSELINCK (Johan), geb. te Meppel, gevonnist in Groningen 13 Jan. 1571.
Hij zocht al vroeg rumoerig gezelschap; omstreeks Maria Lichtmis, 2 Febr. 1570,
wilde hij met een paar makkers den pastoor van Schoonebeek berooven. Maar de
dorpelingen sloegen de alarmklok en de indringers werden door de huislieden
gevangen genomen en naar Bentheim gebracht. Daar wist men niet wat men met
de Geuzen moest doen en liet ze dus weer spoedig vrij. Eenige maanden later was
Johan Hesselinck in Oost-Friesland, waar hij veel met de Watergeuzen verkeerde.
Begin Oct. 1570 kwam hij op het schip van kapitein Jelle Eelsma, om zijn broer, die
op dat schip diende, te bewegen de zeeroovers te verlaten. Hij bleef wel veertien
dagen aan boord van den Watergeus, maar nam geen dienst bij hen. Nadat hij weer
aan land was gekomen, ontmoette hij in Norden kapitein Adriaan Menninck, die
hem vertelde dat er in het Vlie groote buit te behalen was, hij liet zich overhalen en
nam op diens schip dienst als matroos. Na een korten tijd op zee te hebben gekruist,
kwam hij in Norden terug en nam nu dienst bij kapitein Focke Abels. Weer zeilden
de Watergeuzen naar het Vlie en namen daar verschillende schepen. In
Oost-Friesland terug gekomen, was hij eens in Emden, in den herberg ‘Vlaanderen’,
met een paar andere Watergeuzen. Zij maakten het plan om een rijke weduwe te
gaan uitplunderen, die in de omstreken van Winschoten woonde. Voordat ze in
Groningerland aan wal waren gestapt, werden ze al op Ulsda door de Spanjaarden
gevangen genomen; twee maal werd hij, op 4 Jan. en 5 Jan. 1571, in Groningen
door Robles verhoord en op 12 Jan. 1571 werd zijn verhoor hem voorgelezen. Kort
daarna is hij gevonnist.
Zie: Rijksarch. van België te Brussel, Secr. d'Etat Allemande, 193, 379.
Vogels

[Heteren, Otto van (1)]
HETEREN (Otto v a n ) (1), overl. te Harderwijk in 1591. Hij kwam in Oct. 1566, na
de hervorming van de kerk, met Jan Gerritsz. Versteghe (dl. III, kol. 1302 v.) uit de
Palts naar Harderwijk en werd er als predikant aangenomen. In Jan. 1567 moest
hij de stad verlaten tot 1577 (?). Sepp gist dat hij en O t t o D e m m a a l één zijn.
J.S. van Veen wijdt t.a.p. een afzonderlijk artikel aan zijn terugkeer.
Zie: C. H i l l e R i s L a m b e r s , De kerkhervorming op de Veluwe (Barneveld
[1890]), 163 v., 172, 174 v., 195, Bijlagen, 262, 290 v., 294 v., 348; Kerkhistorisch
archief I (1857), 69; Ned. archief voor kerkgesch. VIII (1911), 200 v.; C. S e p p , Uit
het predikantenleven van vroegere tijden (Leid. 1890), 54; R e i t s m a e n v a n
V e e n , Acta IV, 10, 16; Kerkelijk Handboek (1903), Bijl., 131.
Knipscheer

[Heteren, Otto van (2)]
HETEREN (Otto v a n ), (2), overl. te Harderwijk in 1655. Deze stond sedert 1612
als predikant te Velp en sedert 1614 te Harderwijk.
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Zie: Kerkelijk Handboek (1903), Bijl., 131, 158; R e i t s m a e n v a n V e e n ,
Acta IV, 192, 194, 314v., 336, 338v., 353, 356.
Knipscheer

[Hettema, Hans]
HETTEMA (Hans), geb. te Bolsward 11 Juni 1761, overl. aldaar 8 Febr. 1823, was
de zoon van M o n t z e H e t t e m a en A n t j e A n s k e s .
Hij ging in de zaken van zijn vader en bracht daarvoor een tiental jaren te Mechelen
door. Hij
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was voor 1795 te Bolsward teruggekomen en had zich buiten de politiek gehouden,
ook tijdens het schrikbewind der radicalen.
Toen de gematigde partij na den tweeden staatsgreep van 12 Juni 1798
gezegevierd had, werd hij 15 Juli 1798 in het kiesdistrict Wolvega gekozen tot lid
der vertegenwoordiging. De 3 jaren, dat hij zitting had, werd hij telken jare in de
Tweede (= onze Eerste) Kamer gekozen.
Hij werd 17 Aug. d.a.v. door de Eerste Kamer tot een der 15 candidaten voor een
der 5 leden van het uitvoerend bewind, dat Nederland zou regeeren, gekozen en
op 20 Aug. was hij een der 5 door de Tweede Kamer uitverkorenen. Maar er was
een bepaling in de constitutie, die eischte, dat de leden van dit bewind de laatste
20 jaren in Nederland gewoond moesten hebben, alleen verbanning wegens politieke
redenen uitgezonderd. Daar hij niet aan dezen eisch voldeed, kon hij geen zitting
nemen.
Ingevolge den derden staatsgreep van 19 Sept. 1801 eindigden de vergaderingen
van het college, waarin hij zitting had. Waarschijnlijk met zijn goedvinden werd bij
door het nieuwe staatsbewind niet in eenig openbaar ambt benoemd.
Verder heeft hij geen politieke rol gespeeld. Alleen was hij van 1811 tot 1814
adjunct-maire van Bolsward.
Hij huwde 15 Oct. 1783 J a n t j e G e r b e n s v a n A l b a d a , geb. 30 Jan. 1762,
overl. 5 Sept. 1834, bij wie hij 3 zonen, van wie 2 jong stierven, en 7 dochters, van
wie 4 jong stierven, had. De zoon, die den mannelijken leeftijd bereikte, komt voor
dl. VI, kol. 774.
Ramaer

[Heuvel, Mr. Petrus van den]
HEUVEL (Mr. Petrus v a n d e n ), geb. te Uden 22 Febr. 1812, overl. te Woensel
(thans gemeente Eindhoven) 7 Juni 1898, was de zoon van A r n o l d u s v a n d e n
H e u v e l en M a r i a V e r h o e v e n .
Daar er te Uden een latijnsche school was, hoewel die weinig leerlingen telde,
kreeg hij daar zijn opleiding en kwam hij, hoewel wat laat, aan de hoogeschool te
Leiden, waar hij 26 Oct. 1836 als student werd ingeschreven en waar hij 18 Juni
1841 op stellingen in de rechten promoveerde.
Hij zette zich te Uden als advocaat neder, werd 17 Sept, 1850 in het kiesdistrict
Grave tot lid van de Provinciale staten van Noord-Brabant gekozen.
In 1852 verhuisde hij naar Eindhoven en zette hij zich daar als advocaat neder.
Hij werd reeds 17 Mei 1853 tot lid der Tweede Kamer voor het district Eindhoven
gekozen.
Op 20 Mrt. 1854 werd hij benoemd tot rechter in de arrondissements-rechtbank
te Eindhoven en hij achtte het toen gewenscht, ten einde zich in dit ambt in te werken,
ontslag als Kamerlid te nemen.
Op 13 Dec. 1857 werd hij met ingang van 1 Jan. 1858 benoemd tot schoolopziener.
Bij een vacature in hetzelfde district, in het laatst van 1863 ontstaan, was hij
tegenover zijn ambtgenoot Smitz candidaat van de meer vooruitstrevende liberale
partij, hoewel beiden goed roomsch waren. De strijd was hevig en na de
stemopneming bij de herstemming liet een der stemopnemers zich uit: Smitz heeft
geen enkele stem uit Gemert. De stembussen bleven den nacht over in het
gemeentehuis en er werd gezegd, dat daar des nachts door een smid de bodem
uit de stembus verwijderd, daarna de briefjes zooveel gewenscht door andere
vervangen en daarna de bodem weder aan de bus vastgesoldeerd werd. Een groot
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onderzoek naar den inhoud der stembriefjes te doen. Daarover zeide het lid de
Poorter, dat het onmogelijk was, dat in Noord-Brabant iets zoo slechts geschiedde
en daarop werd van den Heuvel zonder stemming toegelaten.
Van den Heuvel was bij belangrijke beslissingen dikwijls afwezig. Zoo bij de motie
Keuchenius (dl. I, kol. 1246), van welker aanneming de eerste, zoo bij de stemming
over de staatsbegrooting van Buitenlandsche zaken voor 1868 op 26 Nov. 1867,
van welker verwerping de tweede ontbinding der Tweede Kamer door het kabinet
van Zuylen-Heemskerk het gevolg was. Dit was de reden, dat bij de stemming op
22 Jan. 1868 ingevolge laatstgenoemde ontbinding van den Heuvel, hoewel met
kleine meerderheid, door Smitz vervangen werd.
Daar hij evenwel langzamerhand geheel naar den clericalen kant gegaan was,
werd door de leiders genade over hem geoefend en werd hij 13 Juni 1871 in het
district Boksmeer ter vervanging van Kerstens, die dezelfde evolutie had
doorgemaakt, tot Kamerlid gekozen.
Toen de oude dag naderde, was het met zijn instemming, dat hij bij de nieuwe
samenstelling der rechtbanken op 1 Mei 1877 niet weder tot rechter te Eindhoven
benoemd werd. Ongeveer terzelfder tijd werd hij 8 Mei 1877 in het district Eindhoven
tot lid der Staten van Noord-Brabant en in de eerste zitting op 4 Juli d.a.v. tot lid van
Gedeputeerde staten gekozen. Hij nam na 1 Oct. 1877 ontslag als Kamerlid.
Hij nam in Juli 1890 wegens zijn hoogen leeftijd ontslag als lid der Staten en dus
hield ook zijn lidmaatschap van Gedeputeerden op.
Hij huwde 12 Febr. 1844 M a r i a A l l e g o n d a v a n d e n B r o e k , geb. 5 Juli
1812, bij wie hij een zoon en 3 dochters had.
Ramaer

[Heyde, Johannes Franciscus van der]
HEYDE (Johannes Franciscus v a n d e r ), geb. te Strijp (thans gemeente Eindhoven)
15 Mei 1796, overl. aldaar 25 Juni 1854, was de zoon van P e t r u s v a n d e r
H e y d e en C a t h a r i n a v a n d e r S c h o o t . Hij werd in 1829 benoemd tot
notaris te Eindhoven en kreeg er een uitgebreide praktijk.
Op 1 Juni 1846 werd hij door de eigenerfden in het kiesdistrict Hilvarenbeek tot
lid der Provinciale staten van Noord-Brabant gekozen. In Jan. 1847 kozen de
eindhovensche raadsleden hem, die reeds verscheidene jaren raadslid was, tot
wethouder. Op 1 Juni 1847 werd hij bij zijn periodieke aftreding in Hilvarenbeek niet
herkozen, maar denzelfden dag koos de raad van Eindhoven hem tot lid.
Op 27 Nov. 1848 werd hij in het district Eindhoven tot lid der Tweede Kamer
gekozen. Daar hiermede het lidmaatschap der Staten onvereenigbaar was, verviel
het laatstgenoemde.
Op zijn verzoek werd hem 7 Juni 1850 vergund, zijn standplaats van Eindhoven
naar Strijp over te brengen. Hij verkreeg tevens ontslag als lid van den raad en
wethouder van Eindhoven.
Op 31 Mei 1853, toen de Kamer als gevolg van de Aprilbeweging ontbonden was,
werd hij niet herkozen, maar toen er een klein jaar later weder een vacature in dat
lichaam kwam, koos men hem 27 Apr. 1854 opnieuw, zoodat hij als Kamerlid stierf.
Hij was ongehuwd.
Ramaer

[Heyman, Johannes]
HEYMAN (Johannes), geb. 1 Jan. 1667 te Wezel, overl. te Leiden 7 Apr. 1737.
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Gulik, werd hij predikant te Smyrna, waar hij 8 Juni 1700 aankwam. Laatstgenoemd
ambt heeft hij tot tevre-
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denheid van zichzelf en zijn gemeente waargenomen tot 30 Sept. 1705, toen zijn
diensttijd om was. Hij bleef echter voorloopig nog te Smyrna, ook nadat 1 Juni 1706
zijn opvolger aangekomen was. In zijn ambtstijd, en wel van 25 Juni 1704 tot 11
Jan. 1705, had Heyman een studiereis gemaakt naar Egypte, Palestina en Syrië.
Ten gevolge van zijn kennis hierdoor opgedaan en zijn studie van de oostersche
talen kwam hij weldra in een reuk van groote geleerdheid te staan. Curatoren van
de leidsche universiteit meenden dat zij, door hem tot hoogleeraar te benoemen,
een ‘favorabele occasie’ zouden vinden om de oostersche handschriften, waaraan
Leiden, dank zij Scaliger en Golius, en vooral dank zy Warner, zoo rijk was, te doen
vertalen en uitgeven. In 1707 stelden zij zich met Heyman in verbinding; hij ontving
de toezegging dat hij na twee jaar, waarin hij zich verder in de oostersche talen zou
bekwamen, tot hoogleeraar in dat studievak zou worden aangesteld. In deze twee
jaren heeft hij een studiereis ondernomen, die, te zamen met zijn vorige reis en met
die van den heer van Egmond van den Nijenburg, beschreven is door zijn neef J.W.
H e y m a n (uitgeg. te Leiden in 1757). Einde 1709 kwam hij in Holland aan en Maart
1710 aanvaardde hij zijn professoraat met een Oratio inauguralis de commendando
studio linguarum Orientalium.
Aan de hooge verwachtingen, die men van hem had, heeft Heyman blijkbaar niet
beantwoord. Wel heeft hij het een en ander in handschrift nagelaten, waaronder
een catalogus van de oostersche handschriften te Leiden. Als philoloog wordt hij
zeer in de schaduw gesteld, wanneer men hem vergelijkt met zijn jongeren tijdgenoot,
den beroemden Albert Schultens, die in 1729, dus nog acht jaren vóór Heyman's
dood, zijn intrede aan de leidsche hoogeschool deed.
Zijn portret is gegraveerd door een onbekend kunstenaar en gelithografeerd door
L. Springer naar een schilderij van J.F. de la Court, dat zich in de universiteit te
Leiden bevindt.
Zie: J.W. S a m b e r g , De Hollandsche Gereformeerde Gemeente te Smirna
(1928), 111 vlg.; J. N a t , De studie van de Oostersche talen in Nederland in de 18e
en de 19e eeuw (1929), 23 v.
Nat

[Hillama, Gellius]
HILLAMA (Gellius), geb. 15 Dec. 1563 te Leeuwarden en aldaar overl. 2 Jan. 1626.
Hij bezocht eerst de latijnsche school in zijn geboorteplaats, daarna die te Delft,
waar Mr. Wijbrand van Hallum destijds rector was. Na de hoogescholen te Leiden
en te Orleans, en vervolgens Denemarken bezocht te hebben, werd hij 10 Dec.
1585 als advocaat bij den Hove van Friesland ingeschreven en bekleedde het ambt
van secretaris der stad Leeuwarden. Op 8 April 1597 kreeg hij zijn aanstelling tot
raadsheer in het Hof van Friesland. Dit zond hem in 1600 naar den Haag om aan
de Staten-Generaal te verzoeken om ‘de interpositie van de authoriteyt en
souverayniteyt der Landen’ in de gevaarlijke twisten, die in dien tijd Friesland
teisterden. Ook werkte hij mede aan de samenstelling van de Landsordonnantie
van 1602. Met Theodoretus Tiara werd hij in 1603 naar Emden geroepen om aan
het herstel van den vrede te arbeiden. In 1606 was hij afgevaardigde van Friesland
ter Generaliteit en in 1607 nam hij deel aan de onderhandelingen met Spanje, in
1609 aan het tot stand komen van het Twaalfjarig Bestand. Dominicus Baudius nam
zijn portret op in zijn werk over het Bestand. Op 19 April 1609 gaf hij van het
voorgevallene uitvoerig en openlijk verslag en ver-
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maande zijn landgenooten tot moed en volharding. Nog in hetzelfde jaar ontmoet
men hem als commissaris van het Hof ter beslechting van in Leeuwarden gerezen
twisten. Op 29 Jan. 1610 werd hem met vele anderen opgedragen om met de
Gedeputeerden van de Aartshertogen Albertus en Isabella Clara Eugenia in overleg
te treden over eenige geschilpunten, die voortvloeiden uit het Bestand van 1609.
Inmiddels was hij in 1605 tot curator der academie te Franeker benoemd. Zijn eenige
dochter huwde met den rechtsgeleerde Hector Bouricius (1), (dl. III, kol. 157).
Zijn portret is gegraveerd door H. Hondius en komt voor op een verzamelblad
door een onbekend graveur.
Zie: S. A m a m a , Oratio fan. habita in honorem Gellii Hillama (Fran. 1626); In
obitum G. Hillama liberorum et heredum lachrymae funebres (Fran. 1626); B o e l e s ,
Frieslands Hoogeschool (Leeuw. 1878) I, 221, II, 4; Naamrol der Raden 's Hofs van
Friesland, 31, 35; Charterboek van Friesland IV, 963, 1138, V, 143 vlg.; P e t r i
C u n a e i Epistolae, 148, 150; W i n s e m i u s , Chronyck van Vrieslandt, 764, 857,
889, 891; V r i e m o e t , Athenae Frisiacae, XXXIX seq.; S c h e l t e m a , Staatk.
Nederland 1, 461; G. d e W a l , De claris Frisiae Jureconsultis Oratio, 11, Annot.,
20, Add., 423; J. S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende
eeuw (Leiden 1869), 164; System. Catal. der Prov. Bibl. van Friesland V, 1853.
Wumkes

[Hilten, Antony van]
HILTEN (Antony v a n ), schildknaap, raad en ontvanger van de domeinen van keizer
Karel V, hoog-baljuw van Sluis in Zeeuwsch-Vlaanderen 1510, huwde A g n e t a
v a n d e n R i j n e , dochter van J o o s t , schildknaap, heer van Kalkartshove,
Nieuwenhove en Waze. Hun zoon was A n t o n y v a n H i l t e n , schildknaap,
burgemeester van Sluis.
Zijn portret, geschilderd door den Meester van den dood van Maria bevindt zich
bij mevrouw Hoefer te Hattem.
van Beurden

[Hirsch, David]
HIRSCH (David), geb. te Müntz, district Jülich, Rijnprovincie, 23 Mei 1813, overl. te
Rotterdam 1 Febr. 1895.
Was reeds op 18-jarigen leeftijd als onderwijzer in zijn geboorteplaats werkzaam.
Doordat zich onder zijn leerlingen twee doofstommen bevonden, begon hij, zonder
eenige voorbereidende kennis van het doofstommenonderwijs, ook die kinderen te
onderwijzen. Hij deed dit zoo uitnemend, dat het de aandacht trok van de pruissische
regeering. Op haar kosten volgde hij, na eerst in het Kon. Seminarium te Brühl het
onderwijzersexamen te hebben afgelegd, een cursus in het Doofstommen-Instituut
te Keulen. In 1838 opende hij in Aken een bijzondere inrichting voor doofstommen,
die 2 jaar later in een openbare werd omgezet. Dr. Polano, te Rotterdam, noodigde
hem in 1847 uit, naar Nederland te komen om de opvoeding van zijn 2 doofstomme
kinderen op zich te nemen. De goede resultaten, die hij verkreeg, waren de
aanleiding, dat men van verschillende kanten er bij hem op aandrong zijn
werkzaamheden uit te breiden. Er ontstond weldra een kleine school voor
doofstommen, waaruit in 1853 een openbare instelling, de Inrichting voor
Doofstommen- onderwijs tot stand kwam. Bij het onderwijs aar dit Instituut werd
voor het eerst in Nederland door Hirsch de duitsche methode ingevoerd waarbij de
doofstommen leeren spreken, in plaats van zich door gebaren verstaanbaar te
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tot grooten bloei gekomen, maar zijn daar ook een aantal onderwijzers gevormd,
waarvan verscheidenen in België, Italië en Engeland enz. met succes de duitsche
methode hebben toegepast. In 1887 was Hirsch genoodzaakt wegens zijn geschokte
gezondheid zijn ambt neer te leggen.
Hij schreef: L'enseignement des sourds-muets d'après la méthode Allemande
(Méthode- Amman) introduit en Belgique. Souvenirs d'une visite faite aux écoles
des sourds-muets à Anvers, Brux., Gand et Bruges (Rott. 1868); Lees- en
taaloefeningen ten dienste van doofstomme kinderen, in de laagste klasse der lagere
school. Bewerkt naar M. Hill's Elementar Lese- und Sprachbuch für Taubstumme
(Rott. 1864-69), 3 stn.; Wenken bij de opvoeding van doofstommen (Rott. 1875);
Le troisième congrès international pour l'amélioration du sort des sourds-muets,
tenu à Bruxelles, considéré en rapport avec l'Institution des sourds-muets à
Rotterdam (Rott. 1884).
Zijn portret komt voor in de drie hierna genoemde geschriften.
Zie: E d . P o l a n o , D. Hirsch en het Doofstommen-instituut te Rotterdam in Eigen
Haard (1882), 69; H.J. L e n d e r i n k , Blind en doofstom tegelijk (Haarlem 1907),
343-345; Wereldkroniek (16 Febr. 1895).
Hoogeveen

[Hoboken, Anthony van]
HOBOKEN (Anthony v a n ), geb. te Rotterdam 4 Nov. 1756, overl. aldaar 14 Jan.
1850, was de zoon van W i l l e m v a n H o b o k e n en M a r i a v a n A e r t b e e k .
Zijn grootvader, W i l l e m v a n H o b o k e n , werd reeds in 1724 eigenaar van
een woning aan de Botersloot te Rotterdam, wel een bewijs, dat het te Rotterdam
gangbare verhaal, dat Anthony in zijn jeugd polderwerker was en dat hij, om zijn
zonen nederigheid te leeren, in de vestibule zijner woning den kruiwagen, waarmede
hij toen den kost verdiend had, plaatste, zuivere fantasie is. Hij begon reeds in 1774
aldaar handel te drijven, in de eerste jaren vooral in boter en kaas, die hij vooral
naar Londen uitvoerde. In 1788 nam hij de zaken van Hendrik Hesselaar,
zeehandelaar, over en ging hij ook handelen op de Kaapkolonie en N.O.I. In het
begin werden de schepen door hem uitgerust en door de O.I. Compagnie bemand
en van Hoboken gaf als vele anderen zijn goederen aan die schepen mede. In Nov.
1795 kocht hij een hoeker, de Waakzaamheid, die op een reis naar de
Middellandsche Zee aan de Engelschen ontsnapte. Voor zooveel zijn middelen hem
dit toelieten, werden meer schepen door hem gekocht, zij maakten vooral reizen
naar de Oostzee. De bemanningen deden zich voor als onderdanen van Pruisen.
Vooral naar Riga en Libau werd boter en kaas uitgevoerd. Verder deed hij zaken
over Emden, dat pruisisch was, later ook over Hamburg en het deensche Altona.
Kort na 1795 richtte hij te Rotterdam een jeneverstokerij op.
In 1800 leverde hij reeds, vooral naar het buitenland, boter, kaas en vleesch voor
een millioen gulden. De jaren van 1803 tot 1814 werden steeds moeilijker; men had
h.t.l. vooral te Delfzijl, maar ook te Rotterdam en elders, fransche douanebeambten.
Sedert 1806, toen het continentaal stelsel afgekondigd werd, werd hun getal steeds
grooter. Van Hoboken wist o.a. door omkoopen door de mazen te glippen, en voerde
vooral naar Engeland veel uit, maar eens werd een zijner fregatten, uit Indië komend,
door de Engelschen opgevangen en met de lading publiek verkocht.
Te Bordeaux lagen sedert het laatst van 1806 vele schepen, op de Pruisen
buitgemaakt. Van Hoboken kocht daarvan een tiental, zoogenaamd voor inwoners
van Kniphausen en Jever, die nog
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souvereine staatjes waren. Op 24 Febr. 1808 bepaalde keizer Napoleon, dat de
paspoorten, door die staten afgegeven, ongeldig waren, en nu was het bijna alleen
smokkelhandel, dien van Hoboken dreef. En dit werd door Engeland bevorderd,
daar het verschillende waren uit het vasteland, vooral keukenzout, dringend noodig
had. Ook Napoleon gaf, nadat Nederland in 1810 bij Frankrijk ingelijfd was, aan van
Hoboken dikwijls consenten voor uitvoer en invoer, bij wijze van veiligheidsklep op
de smokkelarij; van zulke goederen werd een zeer zware belasting betaald.
Terwijl hij als bekwaam en slim koopman zelfs in die ellendige tijden nog goede
zaken had kunnen doen (hij had dikwijls ook groote verliezen te boeken, echter
veelal door verzekering gedekt), kon hij sedert 1814 zijn vleugelen uitslaan, en hij
liet dit niet na. Vooral naar Engeland, dat in Apr. van dat jaar den handel voor 6
maanden vrij verklaarde, zond hij groote bedragen en zijn schepen keerden met
koffie, suiker en andere koloniale waren terug. Ook naar Lissabon, Marseille en
Smyrna en naar de Oostzeehavens voeren zijn schepen reeds in 1814.
In datzelfde jaar kocht hij een scheepswerf bij het Boerengat aan de Nieuwe Maas
ten oosten van Rotterdam. Daar werden sedert zijn schepen hersteld en later ook
nieuwe schepen gebouwd.
Toen Nederland Java in 1816 terug ontving, werd langzamerhand voor van
Hoboken de handel op dat eiland de hoofdzaak. Ook militairen werden veel op zijn
schepen daarheen en terug vervoerd. Bijna alle passagiers 1e klasse maakten van
zijn schepen gebruik, daar zij betere kajuiten en betere voeding hadden dan andere;
persoonlijk droeg hij hiervoor groote zorg. Steeds vervoerden zijn schepen meer,
sedert 1833 vooral door bemiddeling der Nederlandsche Handelmaatschappij.
In 1825 werd door hem met eenige anderen een reederij van 4 schepen opgericht,
hij nam daarin voor ƒ 40000, koning Willem I voor ƒ 20000 deel. Omstreeks 1840
werden deze schepen verkocht en de reederij geliquideerd; zij had gemiddeld 's
jaars 4% opgebracht. De Koning zeide eens in navolging van Alexander: Als ik geen
koning der Nederlanden was, zou ik van Hoboken willen zijn.
In 1831 werd hij commissaris der Nederlandsche Handelmaatschappij. Hij bleef
dit tot zijn overlijden. Op 1 Jan. 1832 nam hij zijn drie zonen op in zijn firma, die toen
A. van Hoboken & Zonen werd. Hij was in 1847 nog elken dag van 9 tot 1 uur op
het kantoor der firma.
Hij huwde M. v a n d e n H e u v e l , bij wie hij 3 zonen had.
Zie een gedenkboek door A. H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t (Rott. 1924) (niet
in den handel). Het is merkwaardig, dat hierin de vrouw als een quantité négligeable
beschouwd wordt. Zelfs de naam van de vrouw van den stichter komt in dit werk
niet voor.
Ramaer

[Hochstade, Koenraad graaf van]
HOCHSTADE (Koenraad graaf v a n ), overl. te Keulen 28 Sept. 1261. Zijn vader
was L o t h a r i u s graaf van Hochstade, Wickerade, Ahr en Daelhem; als zoon van
den graaf van Daelhem kunnen wij hem als onzen landgenoot beschouwen. In 1238
werd Koenraad aartsbisschop van Keulen, hij was toen proost der keulsche domkerk
en kanunnik te Luik. Hem viel de eer te beurt, drie Keizers te mogen kronen, o.a.
den Roomsch-koning Willem, graaf van Holland. Koenraads naam is onafscheidelijk
aan Keulen verbonden, omdat hij den grondsteen heeft gelegd van den
wereldberoemden keulschen dom. Hij heeft
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met ons land in nauwe betrekking gestaan; hij wijdde o.a. twee nieuwe altaren in
de Munsterkerk te Roermond en trof met den hertog van Brabant een vergelijk over
het graafschap Daelhem, dat zijn vader in 1229 had verloren. Hij kreeg het recht er
een sterken burcht aan te leggen. Hij overleed te Keulen en werd in den nieuwen
dom begraven.
Zijn portret als graffiguur is in den Dom te Keulen.
Zie: H a b e t s , Gesch. v.h. bisdom Roermond I.
Kleijntjens

[Hoekstra, Siebe Jeips]
HOEKSTRA (Siebe Jeips), geb. 3 Juni 1825 te Haskerdijken, overl. te Heerenveen
2 Apr. 1858, boerenzoon, ging ter school in Oudeschoot, waar zijn grootvader
woonde, werd opgeleid voor boer, maar kocht later een roggemolen, waarin hij het
bedrijf tot zijn dood uitoefende. Hij was een groot voorstander van de friesche taal
en oprichter van het Selskip ‘Rjucht en Sljucht’ te Heerenveen in 1852. Zijn friesch
werk bestaat uit de reisbeschrijving Myn earste reis nei Hollân, Utrecht en Gelderlân
en yette in pear rymstikjes (Ljouwert 1855) en vele kleine bijdragen in de Iduna
(1852-58), Bijekoer (1857-58), Swanneblommen (1853-58), Fryske Husfrjeon
(1851-57) en Friesche Volksalmanak (1854).
Zie mijn opstel: It Feanster Selskip Rjucht en Sljucht in It Heitelân (1929), 335-337;
J.J. H o r n s t r a in Fryslân (1928), 145-148.
Wumkes

[Hoekwater, Cornelis]
HOEKWATER (Cornelis), geb. te Delft 1 Nov. 1801, overl. aldaar 1 Juli 1877, was
de zoon van A d r i a a n H o e k w a t e r en C o r n e l i a M a a s .
Hij volgde zijn vader op als eigenaar eener groote glasblazerij onder Vrijenban
en werd lid van den raad der stad Delft. Op 21 Aug. 1841 werd hij benoemd tot
burgemeester van Hof van Delft en Groeneveld. Laatstgenoemde gemeente werd
11 Juli 1855 in Hof van Delft opgenomen, hij bleef burgemeester der vereenigde
gemeente. Op 3 Sept. 1850 werd hij tot lid der Provinciale staten van Zuid-Holland
voor het kiesdistrict Delft gekozen. Op 17 Mei 1853 werd hij in het district met
denzelfden naam, maar met andere samenstelling, tot lid van de Tweede Kamer
gekozen. Hij was 10 Mei te voren als Statenlid herkozen, maar nam nu de
herbenoeming niet aan.
Hij was een der meest conservatieve leden en hoewel hij een goed zakenman
geweest was, werd hij steeds corpulenter en daardoor indolenter. Men verwonderde
zich zeer, dat hij 17 Mei 1866 tegen het amendement Poortman stemde; men zeide,
dat hij zoo groot vertrouwen in zijn medeafgevaardigde uit Delft Wintgens (dl. IV,
kol. 1468) had, dat als deze zijn hand met de voorvlakte naar hem toegekeerd
ophief, hij voor stemde en omgekeerd. Toen dan een der leden op het oogenblik,
dat Hoekwater zou stemmen, Wintgens aansprak, waardoor de hand met de
verkeerde zijde naar Hoekwater gericht was, zou deze daardoor zijn stem verkeerd
hebben uitgebracht.
Op 4 Juli 1867 werd hij op zijn verzoek eervol ontslagen als burgemeester.
Na de tweede Kamerontbinding door het kabinet van Zuylen-Heemskerk verzocht
hij, niet voor een herkiezing in aanmerking te komen. Op 5 Febr. 1868 werd hij
vervangen.
Ramaer
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[Hoemen, Arnold van]
HOEMEN (Arnold v a n ), heer van Middelaer en Ammerzoden, burggraaf van
Odenkirchen, overl. in 1397 of 1398, zoon van A r n o l d en eene v a n W i d d e n a w .
Hij was aanvankelijk
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een trouw aanhanger van hertog Willem van Gulik en Gelder en bezegelde 24 Mrt.
1379 mede den vrede tusschen Mechteld van Gelder en hertog Willem voornoemd,
als wiens getuige hij 2 Mei en 20 Juli 1382, 2 Oct. 1383 en 28 Jan. 1384 voorkomt,
bij welke laatste gelegenheid hij heer v a n A m m e r s o o i heet. Hij werd beleend
met Ammersoyen, Wordragen en Welle, tot een onsterfelijk leen (25 April 1384) en
hield dit leen nog in Nov. 1387. Daarna koos hij evenwel de partij van Johanna
hertogin-weduwe van Brabant, die met den hertog van Gelder in oorlog was. De
geldersche krijgsbenden onder bevel van Gerard van Oyen overvielen 24 Juni 1386
Arnold van Hoemen, die met krijgsvoorraad en levensmiddelen van 's Hertogenbosch
op weg was naar zijn slot Middelaer. Voor den hertog gebracht, gaf deze hem de
keus tusschen het onmiddellijk overgeven van zijn slot Middelaer en den dood.
Onverschrokken antwoordde Arnold van Hoemen, dat hij wist te sterven, doch den
eed van trouw aan de hertogin van Brabant niet zou breken. De hertog schonk hem
toen, getroffen door die moedige taal, het leven, maar hield hem en zijn zoon
R e i n o l d gevangen; trok op tegen zijn sloten Middelaer en Ammerzoden, en wist
beide na een beleg van eenige dagen in handen te krijgen. Later in vrijheid gesteld,
verzoende Arnold zich met den hertog, als wiens getuige hij 20 Nov. 1396 en 9 Mrt.
1397 weder optrad. In laatstgenoemd jaar of in het volgende is hij overleden. Zijn
goederen waren en bleven echter verbeurd verklaard en noch Middelaer, noch
Ammerzoden kreeg hij terug. Hij was in eerste huwelijk getrouwd met een v a n
R e i f f e r s c h e i d t (volgens zijn kwartieren) en daarna met de erfdochter van
A r n o l d v a n H e r l a e r , heer van Ammerzoden.
Zie: N i j h o f f , Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland III, no.
53, 89, 91, 100, 103, 211, 212; v a n D o o r n i n c k , Register op de Leenacten van
Gelre en Zutphen, Kwartier van Nijmegen, 1; J o s . M.H. E v e r s e n e n J.L.
M e u l l e n e r s , De Limburgsche Gemeentewapens, 349; B u t k e n s , Trophées de
Brabant I, 506; M.J. J a n s s e n , De Pandheeren en Drosten van Middelaer in
Maasgouw (1900), 45; H.M. W e r n e r , Geldersche kasteelen II (1908), 188-189.
Verzijl

[Hoen, Theodorus Adriani]
HOEN (Theodorus A d r i a n i ), geb. te Hoogezand, overl. te Woltersum 1885, werd
3 Febr. 1837 ingeschreven als student aan de hoogeschool te Groningen, was
predikant te Emmen en te Woltersum (1853-85). Van hem verscheen: Rede ter
inwijding van het kerkgebouw der Hervormde gemeente te Over 't Schild, gehouden
den 8sten Aug. 1880 (Gron. 1881).
Wumkes

[Hoen, Cornelis 't)]
HOEN (Cornelis 't), 't J o n g e H o e n , zoon van A l b e r t en N e e l t j e T h i j s s e ,
kleinzoon van Govert ('t Oude Hoen), die volgt, gesneuveld in den zeeslag bij Livorno
(14 Maart 1652). Hij nam als kapitein van de admiraliteit van West-Friesland deel
aan den zeeslag bij Duins (21 Oct. 1639), bij het eskader van den vice-admiraal
Witte Cornelisz. de With.
Zie: C e n t e n , Vervolg der historie van Enkhuizen, 154; A b b i n g , Beknopte
Geschiedenis van Hoorn, aant. 18; d e z ., Vervolg op Velius, 21, 24, 51.
Wijdenes Spaans
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[Hoen, Govert 't (1)]
HOEN (Govert 't) (1), 't O u d e H o e n , gesneuveld 31 Mei 1574 bij Ilpendam, een
waterlandsche boer en aanvoerder van vrijbuiters.
In Maart 1573 met twee roeijachten, bemand met 18 vrijbuiters op het IJ varende,
zag hij een cornet spaansche speerruiters, 125 man sterk,
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langs den hoogen dijk van Amsterdam naar Spaarndam trekken op weg naar
Haarlem. Toen zij op een smal gedeelte van den dijk gekomen waren versperde 't
Hoen met 9 vrijbuiters hun den weg, terwijl de 9 andere vrijbuiters hen van achteren
aanvielen. Met hun lange roeren en verrejagers (polsstokken aan het eene eind van
een spiets voorzien) doodden de vrijbuiters alle ruiters. De paarden voerden zij
achter hun jachten naar den overkant van het IJ. Zijn dappere daden werden zoo
bekend dat de spaansche bevelhebber van Haarlem de Liques hem wenschte te
zien. Hij zond hem een vrijgeleide met een uitnoodiging om bij hem te komen. De
Spanjaard was zeer verwonderd een eenvoudigen landbouwer van kleine gestalte
voor zich te zien. Hij bood hem eenige geschenken aan, maar 't Hoen sloeg die af;
wel verzocht hij om zijn gunst, als hij die mocht noodig hebben. Niet lang daarna
geraakte 't Hoen bij een mislukten aanval op den Diemerdijk in gevangenschap en
door bemiddeling van de Liques werd hij zonder losgeld ontslagen. Hij sneuvelde
op 31 Mei 1574 bij het afslaan van een spaanschen overval bij Ilpendam.
Zie: B o r , VIII, 17; H o o f t , VIII, 299; V e l i u s , 366, 426; S o e t e b o o m , Zaanl.
Arcadia, 551, 553; H o n i g , Zaanlanden I, 113, 115, 125, 184, 185; B e e l o o ,
N.-Holland, 124, 208; H o f d i j k , Kennemer Vrijbuiters, 62, 227.
Wijdenes Spaans

[Hoen, Govert 't (2)]
HOEN (Govert 't) (2), zoon van A l b e r t en N e e l t j e T h i j s s e , broeder van
Cornelis ('t Jonge Hoen), geb. 1597, gesneuveld 4 Aug. 1666 in den zeeslag bij
Duinkerken. Hij maakte als kapitein den tocht van de Ruyter mee naar de
Middellandsche zee, de kust van Guinea en West-Indië (1664 en 1665). Nam als
kapitein van het Noorderkwartier, onder den vice-admiraal Meppel, deel aan den
Vierdaagschen zeeslag (11-14 Juni 1666). Werd 6 Juli 1666 aangesteld als
schoutbij-nacht. Nam roemrijk deel aan den zeeslag bij Duinkerken (4 en 5 Aug.
1666) bij het eskader van den vice-admiraal Meppel en sneuvelde den eersten dag.
Zijn portret, geschilderd door een onbekend kunstenaar, bevindt zich in het
museum te Hoorn; gelithografeerd door H.J. Bacher, naar een teekening van C.A.
Abbing, verscheen het in A b b i n g , Vervolg op Velius II.
Zie: C e n t e n , Vervolg der historie van Enkhuizen, 255; W a g e n a a r , XIII, 212;
A b b i n g , Beknopte Geschiedenis van Hoorn, 39, 49, aant. 18; d e z ., Vervolg op
Velius I, 95, 97.
Wijdenes Spaans

[Hoensbroeck, Adriaan baron van en tot]
HOENSBROECK (Adriaan baron v a n en t o t ), geb. 1589, overl. te Aken 17 Febr.
1675, zoon van U l r i c h heer van Hoensbroeck en van A d r i a n a v a n
B o e d b e r g e n t o t H a a g (bij Gelder), studeerde in 1616 aan de universiteit te
Leuven. Den 11. Jan. 1619 werd hij beschreven ter bijwoning van de vergaderingen
der Staten van het Overkwartier. Den 12. Mrt. 1622 was hij tegenwoordig bij de
lijkplechtigheid van aartshertog Albert van Oostenrijk (overl. 13 Juli 1621) te Brussel,
waarbij hij de banier van het hertogdom Gelder droeg; ook was hij 27 Mrt. 1623 te
Brussel bij de huldiging der infante Isabella Clara Eugenia. Hij werd in 1631 met de
halve heerlijkheid Hoensbroeck beleend, erfde van zijn oom Arnold van Boedbergen
goederen te Haag met het erfmaarschalkambt van Gelder en bouwde omstreeks
1644 het tegenwoordige kasteel van Hoensbroeck. Hij was commissaris van de
ridderschap van Valkenburg; in zijn brieven beschrijft hij uitvoerig den toestand
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van de landen van Overmaas in zijn tijd. Hij was in 1627 gehuwd met A n n a
E l i s a b e t h v a n L o ë t o t W i s s e n (overl. te Haag bij Gelder 24 Sept. 1631),
die hem drie kinderen schonk, o.a. Arnold Adriaan (die volgt).
Zie: E g i d i u s S l a n g h e n , Het Markgraafschap Hoensbroeck (1859), 157;
A d o l f S t o f f e n s , Bijdragen tot de geschiedenis van Swalmen en Asselt in Publ.
de la Soc. Hist. et Arch. dans le duché de Limbourg XXXI (1894), 354; A l f r e d
H a b e t s , Geschiedenis der landen van Overmaas sedert den vrede van Munster
tot aan het Partage-tractaat 1648-1662 in dezelfde Publ. etc. XXXIII (1896-97), 168,
174-175, 177, 184; Maasgouw (1881), 543, (1898), 20.
Verzijl

[Hoensbroeck, Arnold Adriaan markgraaf van en tot]
HOENSBROECK (Arnold Adriaan markgraaf v a n en t o t ), geb. op het kasteel
Haag bij Gelder 15 Sept. 1631, overl. te Hoensbroeck 27 Oct. 1694, zoon van
Adriaan (die voorgaat) en van A n n a E l i s a b e t h v a n L o ë t o t W i s s e n . Hij
was erfmaarschalk van het hertogdom Gelder en van het graafschap Zutphen, drost
van het ambt Gelder, heer van Pont, Veert, Wetten, Kapellen en Kevelaer, baron
van Oostham enz., raad-costumier in het Souvereine Hof van Gelder te Roermond.
Hij verscheen 24 Sept. 1653-79 op de vergaderingen der staten van het Overkwartier.
Den 27. Oct. 1662 gaven de staten van het Overkwartier een instructie aan Arnold
Adriaan van en tot Hoensbroeck, Johan Vincent Schellart van Obbendorf, heer van
Geysteren, drost van het ambt Kessel, Peter Claessens, burgemeester van
Roermond, en Elias Oort, burgemeester van Venlo, ten einde zich naar Brussel te
begeven en aldaar aan te dringen op een spoedige en wettige afdoening van het
geschil met den bisschop van Roermond, Albertus d'Allemont, betrekking hebbende
op de geestelijke jurisdictie en tevens te onderhandelen over het bedrag der bede
en subsidie. Hij wordt als staatsman zeer geroemd, was 1671-84 buitengewoon
gezant van den koning van Spanje aan de hoven van Berlijn, Parijs, Keulen enz.,
maakte twee veldtochten onder Montecuculi en Souche mede en werd in 1675 om
zijn groote verdiensten tot markgraaf verheven. Bij zijn begrafenis hield pater
Dominicus van der Hooghen een lijkrede, die in 1694 te Gelder gedrukt werd. Hij is
driemaal gehuwd geweest: 17 Febr. 1652 met A n n a C a t h a r i n a barones van
H o e n s b r o e c k tot Oostham, erfgename van Oostham, Beringen, Quaedtmechelen
enz., dochter van W i l l e m en van M a r i a A g n e s v a n H a r f f t o t A l s d o r f f ;
zijn tweede vrouw was D o r o t h e a H e n r i e t t a v a n C o t t e r e a u t o t
W e s t m a e l ; eindelijk huwde hij te Horst 27 Mei 1685 C a t h a r i n a C e c i l i a
v a n B o c h o l t z t o t G r e v e n b r o e c k (overl. te Horst 19 Febr. 1724), weduwe
van Willem Vincent van Wittenhorst (vgl. dl. VII, kol. 1335), dochter van J a n
W i l l e m en van A n n a barones v a n H o e n s b r o e c k . Uit het tweede huwelijk
o.a. een zoon Willem Adriaan (die volgt).
Zie: E g i d i u s S l a n g h e n , Het Markgraafschap Hoensbroeck (1859), 157-158,
176; A d o l f S t e f f e n s , Geschiedenis der aloude heerlijkheid en der heeren van
ter Horst in het land van Kessel, 91-92; Huwelijksregister van Horst (trouwakte 27
Mei 1685), Overlijdensregister van Horst (akte 19 Febr. 1724); A d o l f S t e f f e n s ,
Bijdragen tot de geschiedenis van Swalmen en Asselt in Publ. de la Soc. hist. et
arch. dans le
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duché de Limbourg XXXI (1894), 287, 355; Maasgouw (1881), 543, (1884), 935,
(1898), 84; J.B. S i v r é , Archief Roermond IV, 308.
Verzijl

[Hoensbroeck, Conrad Ulrich baron van]
HOENSBROECK (Conrad Ulrich baron v a n ), geb. te Geul, aldaar overl. 25 Apr.
1652, zoon van Wolter (die volgt) en van U r s u I a S c h e t z v a n
G r o b b e n d o n c k , was heer van Geul, Bunde en Ulestraten, beleend met Geul
in 1615, stadhouder en voogd van het land van Valkenburg sedert 1630, van welk
ambt hij in 1640 door de Staten werd geschorst, doch door den Koning van Spanje
hersteld in 1644, wijl hij den Koning goede diensten bewezen en belangrijke renten
voorgeschoten had. Ten onrechte en ondanks het vredestractaat van Munster werd
hij door de Staatschen in 1647 onherroepelijk afgezet na de bezetting der landen
van Overmaas. In 1625, toen de graaf van Anholt, na de inneming van Breda, met
6000 man te voet en 18 compagnieën te paard zijn doormarsch door het land van
Valkenburg wilde nemen, werd hij van wege de Staten naar het leger gezonden om
den graaf van dit voornemen af te brengen. In 1626 deed hij de vervallen kerk van
Geul herbouwen; 6 Jan. 1644 kocht hij definitief de heerlijkheid Geul voor 158000
livres. Hij sloot 7 Nov. 1613 een huw.contr. met I s a b e l l a v a n H a u d i o n t o t
G i b r e c h i e s , met welke hij 28 Aug. 1631 een testament maakte, waaraan hij 20
Oct. 1651 een codicil toevoegde. Zij schonk hem de volgende kinderen: Wolter
Frans (die volgt); U r s u l a A g n e s ; A n n a M a r i a A l e x a n d r i n a , echtgenoote
van F r a n s H y a c i n t h d e R e n e s s e ; A n t o o n C a n d i d u s graaf van
Hoensbroeck-Oost, heer van 's Gravenvoeren en Cloppenborg (geb. te Geul 29
Juni 1630, overl. 6 Dec. 1693, begraven in de kerk van het Franciscanerklooster te
Slavante), gehuwd met A n n a M a r i a v a n B e r g h -T r i p s , erfgename van Oost,
overl. 28 Juni 1672, dochter van Hieronymus, heer van Oost en van Anna van Palant
en hertrouwde bij contr. 17 Febr. 1673 M a r i a A l e x a n d r i n a d e l a M a r g e l l e ,
kanunnikes te Recklinghausen (overl. te Oost 6 Febr. 1730).
Zie: E g i d i u s S l a n g h e n , Het Markgraafschap Hoensbroeck (1859), 178, 182;
Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXI (1884), 205-206, 211,
220-222, 318, 320, 324; A u g u s t K e n g e n , Uit Geul's verleden (1926), 34, 38-39,
197, 209-212, 312, 387, 406-407; over Antoon Candidus, Maasgouw (1903), 86,
waar zijn grafsteen is beschreven, welke zich op den binnenhof van het kasteel
Hoensbroeck bevindt; Maasgouw (1907), 20; H e r m a n n F r i e d r i c h M a c c o ,
Beiträge zur Geschichte und Genealogie Rheinischer Adelsfamilien (Aachen 1884),
82.
Verzijl

[Hoensbroeck, Frans Arnold Adriaan Johan Philip rijksgraaf van
en tot]
HOENSBROECK (Frans Arnold Adriaan Johan Philip rijksgraaf v a n en t o t ), geb.
op het kasteel Haag bij Gelder 31 Mei 1696, overl. op het kasteel Hillenraedt bij
Swalmen 22 Aug. 1759, zoon van Willem Adriaan (die volgt) en van E l i s a b e t h
H e n r i c a M a r i a V i c t o r i a gravin van S c h e l l a r t -O b b e n d o r f . Hij was
baron van Ruynen, Bellinghoven, gebiedende heer in Haffen en Mehr enz. o.a. heer
van de voogdij van Gelder, heer van Swalmen, Asselt en Grubbenvorst (welke
heerlijkheden hij in Sept. 1736 erfde van zijn tante Maria Catharina, markgravin van
Hoensbroeck, weduwe van Arnold Schenck van Nydeggen (vgl. art. in dit deel)),

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

geheimraad van Zijne keizerlijke en koninklijke Majesteit, erfmaarschalk van Gelder
en Zutphen, raad-costumier in het Souvereine Hof te Roermond (1718-42) en
hoogdrossaard der stad Gelder. Bij den vrede
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(11 Apr. 1713) stond hij de geldersche belangen en die van de landen van Overmaas
voor. Als grondheer van Afferden (Lb.) stelde hij 4 Mei 1743 Willem van der Linden
als beneficiant van het altaar der H. Maagd in de kerk aldaar aan. Hij was 30 Nov.
1720 te Bamberg (vg. huw. vw. 3 Nov.) gehuwd met A n n a C a t h a r i n a S o p h i a ,
rijksgravin van Schönborn (geb. 30 Juli 1702, overl. te Hoensbroeck 5 Nov. 1760),
dochter van R u d o l f F r a n s , heer van Richelsberg en van M a r i a E l e o n o r a
C h a r l o t t a , gravin van Hatzfeld tot Cleichfeld. Uit dit huwelijk werden niet minder
dan 25 kinderen geboren, o.a. Lotharius Frans Willem Hendrik Hyacinth Victor,
Philippus Damianus en Frans Hendrik Johan Amor (die volgen); F r e d e r i k
M e l c h i o r geb. te Roermond 16 Oct. 1729, leefde nog in 1792, ridder van de
Duitsche Orde, commandeur te Mainsidel, overste-luitenant, kamerheer van den
keurvorst van Trier en raadsgebieder der balie Lotharingen; W i l h e l m u s
A d r i a n u s , geb. te Roermond 1 Mrt. 1732, overl. in zijn studiejaren te Würzburg
in 1751, domheer van het sticht Wimphen; F r a n c i s c u s E r w i n u s , geb. te
Roermond 16 Mrt. 1737, overl. op het kasteel Hillenraedt 18 Apr. 1755, domkanunnik
te Trier; L e o p o l d u s L u d o v i c u s , geb. te Roermond 23 Sept. 1739, domheer
te Spiers en regeerıngspresident te Bruchsal; J o a n n e s F r e d e r i c u s , geb. te
Swalmen 25 Sept. 1740, domheer te Munster en Hildesheim en proost te Soest,
was in 1766 als kapitein-luitenant in het kamp te Collin in Bohemen; J o s e p h u s
A d o l p h u s A l p h o n s u s , geb. te Roermond 14 Jan. 1743, overl. op het kasteel
Blijenbeek te Afferden 23 Nov. 1813, domheer en koorbisschop van Trier en
kamerheer van den keurvorst van Mainz; C a r o l u s F r e d e r i c u s , geb. te
Swalmen 30 Oct. 1744, domheer en eerste koorbisschop van Trier; C a r o l u s
W i l h e l m u s , geb. te Swalmen 19 Aug. 1746, domheer te Trier en kamerheer van
den keurvorst van Keulen.
Zie: E g i d i u s S l a n g h e n , Het markgraafschap Hoensbroeck, 159-164; 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 XXXI (1894), 287-290, 356; A.F. v a n
B e u r d e n , Lijst der kanseliers en raden van het souverein hof te Roermond onder
Oostenrijksch bestuur in Limburg's Jaarboek II, 2de afl. (1914), 119; J o s . H a b e t s ,
Testament van Frans Arnold, graaf van Hoensbroeck en diens huisvrouw Maria
Anna Sophia, gravin van Schönborn in Maasgouw (1887), 175-176; P. D o p p l e r ,
De erfmaking van Frans Arnold, markgraaf van Hoensbroeck en van zijn echtgenoote
Maria Anna Sophia van Schönborn in Maasgouw (1903), 1-3; eveneens Maasgouw
(1899), 44, (1912), 91; J a n V e r z i j l , Afschriften van doopakten, betrekking
hebbende op het geslacht van Hoensbroeck, uit de registers van Hoensbroeck
(1721, 1722, 1726, 1727, 1733), Roermond (1724, 1728, 1729, 1731, 1732, 1734,
1736, 1737, 1739, 1743) en Swalmen (1740, 1744, 1746); over Josephus Adolphus
Alphonsus en zijn grafzerk te Afferden Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché
de Limbourg XVII (1885), 405-408.
Verzijl

[Hoensbroeck, Frans Hendrik Johan Amor mark- en rijksgraaf van
en tot]
HOENSBROECK (Frans Hendrik Johan Amor mark- en rijksgraaf v a n en t o t ),
geb. te Hoensbroeck 24 en ged. 25 Mrt. 1727, overl. te Heerlen 25 Mrt. 1793, zoon
van Frans Arnold Adriaan Johan Philip (die voorgaat). Hij trad 14 Sept.
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1751 in de Duitsche Orde in de Balije Alde Biesen te Maastricht, werd in 1764
commandeur der commanderie Ordingen en Aschaffenburg, welke laatste functie
hij behield tot aan zijn dood. In 1768 wordt hij vermeld als commandeur van St.
Petersvoeren en in 1770 te Bernissen bij St. Truijen. Terzelfder tijd was hij ook
financieel administrateur der Balije Alde Biesen, samen met den commandeur
Horneck van Weinheim. Eveneens was hij geheime raad en luıtenant-generaal,
veldmaarschalk van den keurvorst van Mainz, alsook kolonel-commandant van
diens gardetroepen, luitenant-kolonel der cavalerie en kamerheer van den Keizer.
Vermoedelijk op doorreis zijnde, overleed hij te Heerlen 25 Mrt. 1793. Zijn stoffelijk
overschot werd met voorkennis van den heerlenschen schout Lamberts onmiddellijk
na zijn overlijden naar het kasteel Hoensbroeck overgebracht.
Zie: E g i d i u s S l a n g h e n , Het markgraafschap Hoensbroeck (1859), 162;
L o u i s d e C r a s s i e r , La Commanderie de Fouron-Saint-Pierre in Publ. de la
soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XLI (1905), 283-286 en de daar
aangehaalde bronnen; J.M. v a n d e V e n n e , Frans Hendrik, markies van
Hoensbroeck, Duitsch Ordens Ridder (1727-93) (bijdrage in den Feestgids bij
gelegenheid van de plechtige inauguratie van het kasteel Hoensbroeck aan
Christus-Koning op Zondag 25 Aug. 1929, blz. 80-81); zijn doopakte in het
doopregister van Hoensbroeck.
Verzijl

[Hoensbroeck, Herman Otto graaf van]
HOENSBROECK (Herman Otto graaf v a n ), geb. te Geul 14 Mei 1699, ald. overl.
16 Sept. 1762, zoon van Philip Willem Conrard (die volgt) en van A n n a
B e r n a r d i n a gravin v a n L i m b u r g -B r o n c h o r s t -S t y r u m , was baron van
Erpicum en Grooten-Breugel, heer van Geul, Bunde, Ulestraten enz. (daarmede
beleend 8 Juli 1719), erfstadhouder der spaansch-valkenburgsche landen, kamerheer
van den keurvorst van Keulen en van Jan Theodoor van Beieren, bisschop van
Luik. Hij maakte 20 Dec. 1747 met zijn echtgenoote zijn testament, waarvoor zij
octrooi kregen den 29. Apr. 1748 van den raad van Brabant in den Haag en 20 Mrt.
1749 van den prins-bisschop van Luik. Met hem daalde de tak der graven van
Hoensbroeck-Geul ten grave en het stadhouderschap der leenen ging over in het
stamhuis der graven van Hoensbroeck tot Hoensbroeck.
Hij was volgens huw. contr. d.d. 20 Mei 1728 gehuwd met A n n a M a r i a
J u l i a n a F e l i c i t a s barones v a n T z i e v e l (overl. in 1775), welke 16 Nov.
1762 als weduwe met de heerlijkheden van haar man werd beleend.
Hun eenige dochter A n n a M a r i a B e r n a r d i n a G e o r g i n a A p o l o n i a
P h i l i p p a , ged. te Geul 9 Mei 1729, overl. aldaar 26 Sept. 1798, huwde aldaar 21
Jan.1748graafF r a n c i s c u s X a v e r i u s v a n H o h e n z o l l e r n -H e c k i n g e n ,
kapitein in het regiment Birckenfeld (1748-57), luitenant-generaal in het regiment
van aartshertog Peter Leopold van Oostenrijk (1761-65), overl. 14 Mrt. 1765. Zij
werd als weduwe 23 Jan. 1776 met de heerlijkheden Geul, Bunde en Ulestraten
beleend en kreeg 25 Aug. 1780 van keizerin Maria Theresia octrooi om het Jonker
Becx huis te Brunssum met aanhoorige landerijen (zestig bunder) en een tiende
aldaar te verkoopen.
Zie: E g i d i u s S l a n g h e n , Het markgraafschap Hoensbroeck (1859), 181-182;
Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXI (1884), 207, 318-319,
325-328, 332-334, 399, 416; A.J. F l a m e n t , Genealogische bijdragen betref-
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fende de familie der Graven van Hoensbroeck en der vorsten van HohenzollernHeckingen in Maasgouw (1895), 33-37, 38; A u g u s t K e n g e n , Uit Geul's verleden
(1926), 41-43, 213, 220-222, 227-228, 296, 312, 364, 387, 407.
Verzijl

[Hoensbroeck, Lotharius Frans Willem Hendrik Hyacinth Victor]
HOENSBROECK (Lotharius Frans Willem Hendrik Hyacinth Victor, mark- en
rijksgraaf v a n en t o t ), geb. te Hoensbroeck 23 Dec. 1722, overl. op het kasteel
Hillenraedt te Swalmen 20 Aug. 1796, zoon van F r a n s A r n o l d A d r i a a n e n
A n n a C a t h a r i n a S o p h i a rijksgravin v a n S c h ö n b o r n , was baron van
Bellinghoven, gebiedende heer in Haffen en Mehr, Nieuwkerck, Winternam enz.,
heer van Afferden, Blijenbeeck, Swalmen, Asselt en Grubbenvorst, der voogdij van
het nederambt Gelder, keizer- en koninklijke geheimraad en kamerheer,
raadcostumier (1743-63), voogd en stadhouder van Valkenburg sedert 22 Dec.
1762 als opvolger van Herman Otto van Hoensbroeck-Geul, erfmaarschalk van het
hertogdom Gelder en graafschap Zutphen, hoogdrossaard der stad Gelder. Hij was
in Aug. 1762 gehuwd met S o p h i a C h a r l o t t a M a r i a C a t h a r i n a
W a l b u r g i s rijksgravin v a n d e r L e i j e n en Hohen-Geroldsegg (geb. te Coblenz,
overl. te Venlo 9 Febr. 1807, oud 73 jaar, dochter van F r e d e r i k en C h a r l o t t a
gravin van Hatzfeld), uit welk huwelijk 5 kinderen werden geboren, nl. C h a r l o t t a
S o p h i a F r a n c i s c a enz. (geb. te Hoensbroeck 10 Oct. 1764, werd kanunnikes
te Thorn 1772, vice-decanes aldaar 1793, 1794, huwde ridder F r a n s o f A n d r é
d'E s t a r d d e M o n t i g n y ); F r a n s P h i l i p J o z e f enz. (geb. te Hoensbroeck
15 Jan. 1766, aldaar overl. 16 Mrt. d.a.v.); T h e r e s i a J o s e p h a M a r i a enz.
(geb. op het kasteel Hillenraedt te Swalmen 7 Febr. 1773, overl. te Venlo 15 Jan.
1789); M a r i a A n n a L o u i s a enz. (geb. op het kasteel Hillenraedt te Swalmen
29 Apr. 1774, overl. op het kasteel Geijsteren 19 Mrt. 1846, kanunnikes te Thorn
1790-96, erfde Geysteren bij testament 25 Jan. 1804, huwde te Venlo 9 Apr. 1806
C a s p a r C a r e l baron d e W e i c h s d e W e n n e , geb. te Erlohe (Westphalen)
6 Apr. 1777, overl. te Geijsteren 25 Oct. 1850, drossaard van den landgraaf van
Hessen-Darmstadt, zoon van C l e m e n s A u g u s t M a r i e , grootdrossaard van
het hertogdom Westphalen en van P h i l i p p i n a B e r n a r d i n a F e r d i n a n d a
d e W r e d e ); C l e m e n s W e n c e s l a u s (geb. op het huis Haag bij Gelder 6
Mei 1776, overl. te Keulen 14 Oct. 1844, heer van Swalmen, Asselt, Bleijenbeeck,
Afferden enz., geheimraad, erfmaarschalk van het hertogdom Gelder enz., huwde
27 Oct. 1801 A l e x a n d r i n a M a x i m i l i a n a barones van Loe-Imstenraedt, geb.
30 Mei 1784, overl. 4 Juni 1806, en hertrouwde 15 Aug. 1809 E u g e n i a
L u d o v i c a , gravin van Schaesberg, geb. 19 Oct. 1781, overl. 28 April 1846).
Zie: E g i d i u s S l a n g h e n , Het markgraafschap Hoensbroeck (1859), 164-165;
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 XXXI (1894), 290, 357; 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, 179, 180, 183, 186, 195, 196, 198, 257, 564, 581; Limburg's
Jaarboek XX (1914), 119-120, XXX (1924), 37; Maasgouw (1895), 37-38, (1903),
50, 53, 67, 68, (1904), 20, (1905), 2, (1906), 64, (1912), 92; 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 koninkrijk der Nederlanden,
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173, 181; Overlijdensakte van T.J.M.A.R. rijksgravin van Hoensbroeck in het
katholieke overlijdensregister der St. Martinuskerk te Venlo; over haar overlijden en
begrafenis: H. U y t t e n b r o e c k , Het dagboek of de kroniek door pastoor J.C. van
Postel, 60-61 en H. O p d e L a e c k , Venlosche chronologie in Nieuwe Venlosche
Courant d.d. 14 Jan. 1928; Huwelijksakte van C.C. de Weichs en M.A. van
Hoensbroeck en overlijdensakte van S.C. rijksgravin van der Leijen en
Hohen-Geroldsegg in de registers van den burgerlijken stand te Venlo; Doopregisters
van Hoensbroeck (1764-66) en Swalmen (1773-74) op het Rijksarchief te Maastricht.
Verzijl

[Hoensbroeck, Philippus Damianus mark- en rijksgraaf van en tot]
HOENSBROECK (Philippus Damianus marken rijksgraaf v a n en t o t ), geb. te
Roermond 24 Febr. 1724, overl. aldaar 17 Apr. 1793, begr. te Venlo 19 Apr. d.a.v.,
zoon van F r a n s A r n o l d A d r i a a n J o h a n P h i l i p en van A n n a
C a t h a r i n a S o p h i a rijksgravin v a n S c h ö n b o r n . Hij ontving op bijna
zevenjarigen leeftijd, 6 Nov. 1730, van den bisschop van Roermond niet alleen de
toediening van het H. Vormsel, maar ook de tonsuur, opdat hij als clericus in bezit
zou kunnen treden van kerkelijke beneficiën. De latijnsche studiën verrichtte hij in
het college der Jezuïeten te Roermond, waarna hij te Aschaffenburg den cursus
der philosophie volgde. Den 17. Sept. 1740 ontving hij, reeds kanunnik der domkerk
van Spiers zijnde, te Roermond de vier kleinere orden en den 22. Sept. 1753 te
Aschaffenburg de wijding tot subdiaken; hij was toen reeds proost te Emmerich.
Vervolgens voltooide hij te Rome in het college van den H. Apollinaris door de studie
der theologie zijn wetenschappelijke vorming. Paus Benedictus XIV voorspelde hem
toen reeds, dat hij eenmaal tot de bisschoppelijke waardigheid zou verheven worden.
Daarna keerde hij naar zijn vaderland terug om te Leiden in de rechten te studeeren
en vestigde zich eindelijk te Spiers om persoonlijk, aangezien hij volgens de statuten
der domkerk zes weken aldaar moest resideeren, zijn prebende van kanunnik in
die stad te bedienen. Hier wist hij door zijn innemend karakter, zijn groote
belangeloosheid en vooral door zijn liefde voor den arme, aller harten tot zich te
trekken. Hij werd er thesaurier der domkerk, waardoor hij zijn zegenrijken werkkring
verder kon uitstrekken. Er heerschte dan ook verslagenheid in de stad toen bekend
werd, dat hij benoemd was tot bisschop van Roermond; zijn heengaan werd diep
betreurd. Toch zou het nog eenigen tijd duren, alvorens de nieuwe kerkvoogd zijn
zetel in bezit kon nemen. Den 27. April 1774 deelde hij zijn benoeming aan het
roermondsche kapittel mede; tevens verzocht hij hun, daar hij gaarne proost van
Emmerick en kanunnik van Spiers bleef, aan den Paus te verzoeken, dat hij tegelijk
met zijn bisschopstitel ook deze waardigheden mocht behouden. Op 21 Juni 1775
kon de bisschop uit Spiers melden, dat hij sedert den 17en dezer maand in het bezit
was der pauselijke bevestigingsbrieven en zelf zou bezit komen nemen van zijn
zetel. Den 2. Juli 1775 werd hij door den vorst-bisschop van Spiers, bijgestaan door
zijn wijbisschop en den abt van Keizersheim, in de domkerk tot bisschop gewijd.
Den 30. Oct. d.a.v. deed hij zijn plechtigen intocht te Roermond. De eerste kerkelijke
wijding, die hij toediende was aan zijn broeder Leopold Lodewijk, kanunnik en
domheer van Spiers, dien hij tot subdiaken wijdde. Den 11. Mrt. 1776 vertrok hij
naar Brussel, waar hij op St. Joseph een pontificale H. Mis celebreerde in
tegenwoordigheid van het
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hof. Gedurende zijn afwezigheid nam Costerius het bestuur van het bisdom waar.
Op het einde dier maand was de bisschop wederom te Roermond terug. In Juli
begon hij zijn visitatiereis door het bisdom. Daar de orde der Jezuïeten in 1772 was
opgeheven, was hun kerk te Roermond, waar hun college onder het bestuur van
wereldlijke geestelijken in stand was gebleven, overbodig geworden. De regeering
te Brussel besloot tot afbraak, de bisschop beval nu op 31 Aug. 1777 zijn secretaris
Theunissen, de in die kerk rustende overblijfselen van Henriëtta Christina, hertogin
van Brunswijk-Lünenburg-Wolfenbüttel, die bij het H. Doopsel zijn meter was
geweest, en van de vrome Johanna van Randenraedt naar de domkerk over te
brengen. Jammer genoeg is het verslag, dat de bisschop over den toestand van
zijn diocees naar Rome zond (10 Juli 1778) niet meer te vinden. Hij zette nu zijn
visitatiereis voort, die verscheidene jaren in beslag nam. De regeering verzocht hem
11 Dec. 1784, daar de bisschop van IJperen Felix de Wavram gestorven was, drie
personen aan te wijzen, die hij voor die waardigheid geschikt achtte. Hij stelde voor:
den graaf d'Arberg, wijbisschop van Luik, van de Velde, raadsheer bij den hoogen
raad van Mechelen, die hem later als bisschop van Roermond zou opvolgen, en
van Eupen, kanunnik en penitencier van de domkerk te Antwerpen. Bij geestelijkheid
en volk stond van Hoensbroeck in hoog aanzien, niet alleen om zijn rusteloos werken
in het belang van het diocees, maar ook om zijn ruime weldadigheid. De eerste
jaren van zijn episcopaat gingen rustig voorbij; het laatste gedeelte had hij veel leed
te verduren, vooral door het oostenrijksch gedeelte van zijn diocees. Om de rechten
der kerk te handhaven had hij met de belgische bisschoppen strijd te voeren tegen
keizer Joseph II. De ontevredenheid van het volk vond steeds nieuw voedsel in de
verordeningen der keizerlijke regeering; niet te verwonderen, dat het tot oproer
kwam. De bisschop wijdde persoonlijk het vaandel der geldersche vrijwilligers en
schonk een kanon aan het leger der Patriotten. Zijn kapittel volgde dit voorbeeld.
Toen in 1792 de Franschen ons land binnenvielen, vluchtte bisschop van
Hoensbroeck eerst naar Venlo en vestigde zich vervolgens in het klooster Zand bij
Straelen. Hij keerde, na het vertrek der Franschen, in Mrt. 1793 naar Roermond
terug, waar hij 17 Apr. 1793 onverwachts overleed. Daar het begraven van lijken
binnen de kerken bij plakkaat van het gewestelijk, bestuur verboden was, werd zijn
lijk naar Venlo gevoerd en den 19den Apr. 's morgens om half vijf in het koor in stilte
begraven door den pastoor in tegenwoordigheid van de twee kapelaans en den
koster, terwijl 2 Mei d.a.v. de plechtige uitvaart plaats had. De grafelijke familie liet
op zijn graf een met de familiewapens versierden grafsteen plaatsen. Van
Hoensbroeck wordt ons beschreven als een zwaarlijvig man; zeer goedig van inborst
en minzaam in zijn omgang, mededoogend jegens de armen en een waar vader
voor zijn geestelijken en onderhoorige geloovigen.
Zijn geschilderd portret bevindt zich in het bisschoppelijk paleis te Roermond en
eveneens in het kasteel Hillenraedt te Swalmen.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom Roermond II, 599-618;
E g i d i u s S l a n g h e n , Het markgraafschap Hoensbroeck (1859), 161-162; A.J.A.
F l a m e n t , Register der graven in de St. Maartenskerk te Venlo in Publ. de la soc.
hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXXIX (1903), 404; N e m o , Het graven
te Venlo
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en te Roermond naar en in 't graf van bisschoppen van Roermond in Maasgouw
(1909), 39-40; H. U y t t e n b r o e c k , Het graven te Venlo naar het graf van den
bisschop Philippus Damianus van Hoensbroeck in Maasgouw (1909), 79-80; d e z .,
Het dagboek of de kroniek door pastoor J.C. van Postel, 1, 22, 23, 32, 34, 43, 50,
73, 79, 80; H. O p d e L a a c k , Bijzetting van bisschop Philippus Damianus van
Hoensbroeck in de Venlosche parochiekerk; d e z ., De grafsteen van bisschop
Philippus Damianus van Hoensbroeck in de St. Martinuskerk in Nieuwe Venlosche
Courant d.d. 4 en 16 Mei 1931; over zijn zegelstempel Maasgouw (1902), 8.
Verzijl

[Hoensbroeck, Philip Willem Conrard graaf van]
HOENSBROECK (Philip Willem Conrard graaf v a n ), geb. te Brussel in Apr. 1657,
overl. te Maastricht 27 Sept. 1716, zoon van Wolter Frans (die volgt) en van M a r i a
S i b i l l a v a n F l a n s , was baron van Erpicum en Grooten-Breugel, heer van
Geul, Bunde en Ulestraten, medebezitter van het land Oostham, stadhouder van
de spaansch-valkenburgsche landen en erfvoogd te Mesch. Toen hij zich in 1680
als militair naar Duitschland begaf, maakte hij met zijn jongeren broeder C a n d i d u s
I g n a t i u s 9 Apr. 1680 een tweevoudig testament, waarin zij zich wederkeerig als
erfgenamen aanwezen. Hij benoemde in 1690 den hoogdrost Arnold Wijnants, den
licentiaat Soons en de heeren de Limpens en Veugen, om het leenhof te vormen;
de drossaard zou voorzitten en alle rechten uitoefenen, gelijk van Hoensbroeck zelf
die als stadhouder had uitgeoefend. Den 26. Febr. 1714 gaf hij aan den drost des
lands van Valkenburg, partagie der Staten, een verklaring over de emolumenten
competeerende den voogd des lands Valkenburg, welke betrekking zijn familie
gedurende ongeveer twee eeuwen bekleed had.
Hij sloot 17 Mrt. 1690 op het kasteel Walburg te Stevensweert een
huwelijkscontract met A n n a B e r n a r d i n a rijksgravin van
L i m b u r g -B r o n c h o r s t -S t y r u m , erfgename van Russon, Nederen en Efferen,
welke hem de volgende kinderen schonk: M a r i a B e r n a r d i n a A d o l p h a (geb.
te Geul 28 Nov. 1691, overl. te Luik 17 Dec. 1749); W o l t e r F r a n s (geb. te Geul
30 Apr. 1693, zonder afstammelingen); M a r i a S i b i l l a (overl. te Aken 18 Mrt.
1723, huwde te Geul 13 Juni 1717 Philips Willem Frans graaf van Limburg-Styrum,
geb. 22 Apr. 1695, heer van Welle, Rutten, Peen, Stevensweert, Ohe en Laeck,
welke drie laatste heerlijkheden hij met toestemming zijner echtgenoote 9 Nov. 1719
verkocht aan Reinard Vincentius graaf van Hompesch, generaal-veld-maarschalk
in keizerlijken dienst en gouverneur der stad's Hertogenbosch); H e n r i c u s
H o n o r i u s (geb. te Geul 17 Jan. 1696, vroegtijdig overleden); H e n r i e t t a
A m a l i a (geb. te Geul in Aug. 1697, overl. te Luik 23 Juli 1744, huwde volgens
contr. 17 Sept. 1726 Jacques Denis François baron de Goer van Herve heer van
Foret enz., hoogvoogd van Herne en Wespe, licentiaat in de rechten en raad van
den bisschop van Luik, geb. aldaar 4 Aug. 1696, overl. aldaar 7 Dec. 1766); Herman
Otto (zie eigen artikel hiervoor); I s a b e l l a C h a r l o t t a (geb. te Geul 21 Apr.
1701, huwde in 1723 met den graaf Jozef Willem Matthias van Hinnesdael en
Crainhem).
Zie: E g i d i u s S l a n g h e n , Het markgraafschap Hoensbroeck (1859), 180-181;
Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXI (1884), 206-207, 325;
A.J. F l a m e n t , Genealogische bijdragen betreffende de familie der graven
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van Hoensbroeck en der vorsten van Hohenzollern-Heckingen in Maasgouw (1895),
33; A u g u s t K e n g e n , Uit Geul's verleden (1926), 40-41, 212-213, 407; W. graaf
v a n L i m b u r g -S t y r u m , Stamtafel der graven van Limburg-Styrum, 25; J o s .
H a b e t s , De voormalige heerlijkheid en vesting Stevensweert in Publ. de la soc.
hist. et arch. dans le duché de Limbourg XIII (1876), 291. Over Henriëtta Amalia en
haar echtgenoot: E u g é n e P o s w i c k , Histoire biographique et généalogique de
la Noblesse Limburgeoise I (1873), 6-7, 8-9.
Verzijl

[Hoensbroeck, Willem Adriaan markgraaf van en tot]
HOENSBROECK (Willem Adriaan markgraaf v a n en t o t ), geb. op het kasteel
Haag bij Gelder 30 Mei 1666, overl. aldaar 18 Juni 1735, zoon van Arnold Adriaan
(die voorgaat) en van D o r o t h e a H e n r i e t t a v a n C o t t e r e a u t o t
W e s t m a e l , was baron van Entbruggen, Ruynen, Bellinghoven, Gremptin, heer
van Haffen en Mehr en van verschillende andere heerlijkheden, geheimraad van
den koning van Pruisen, stadhouder der leenen, kanselier, erfmaarschalk van het
hertogdom Gelder en van het graafschap Zutphen, hoog-drossaard der stad Gelder
en raadcostumier van het Souverein Hof van Gelder te Roermond (1691-1717). Hij
werd 1 Sept. 1733 tot rijksgraaf verheven en was sedert 16 Juli 1695 gehuwd met
E l i s a b e t h H e n r i c a M a r i a V i c t o r i a gravin v a n
S c h e l l a r t -O b b e n d o r f (overl. 19 Nov. 1727, dochter van Frans Caspar, heer
van Iversheim en van Margaretha Gertrudis Maria van Bernsau tot Ruinen). Uit dit
huwelijk negen kinderen o.a. Frans Arnold Adriaan Johan Philip (vgl. eigen artikel);
J o h a n F r e d e r i k , ridder van Malta, domdeken, geheimraad en vicaris-generaal
van den keurvorst van Trier; M a r i a T h e r e s i a , gehuwd met Karel Dominicus
graaf van Hodion en Wacken.
Zie: E g i d i u s S l a n g h e n , Het markgraafschap Hoensbroeck (1859), 159;
Doopregisters van Roermond (1700-03) (gedurende welke jaren een zoon en twee
dochters te Roermond werden geboren, die niet vermeld zijn door Slanghen); A.F.
v a n B e u r d e n , Lijst der kanseliers en raden van het Souverein Hof te Roermond
onder Oostenrijksch bestuur in Limburg's Jaarboek XX (1914), 119; A d o l f
S t e f f e n s , Bijdragen tot de geschiedenis van Swalmen en Asselt in Publ. de la
Soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXXI (1894), 287, 355; Maasgouw
(1898), 71.
Verzijl

[Hoensbroeck, Wolter baron van]
HOENSBROECK (Wolter baron v a n ), geb. in 1560, overl. 4 Aug. 1631 te Geul,
begr. onder een prachtige grafzerk, tweede zoon van G o d a r t H o e n heer van
Hoensbroeck en van G e r t r u d i s S c h e i f f a r t v a n M e r o d e , was domheer
van St. Lambert te Luik, heer van Geul en Bunde, werd stadhouder en voogd van
het land van Valkenburg (L.) bij akte van koop van den 20. Febr. 1587, welk ambt
vóór hem in pandschap werd bezeten door Werner Huyn van Amstenrade. Dit ambt
bekleedde Wolter meer dan 40 jaren; ook had hij 1613 van de aartshertogen een
patent gekregen, hetwelk hem verzekerde, dat het pandschap, noch bij zijn leven,
noch bij dat van zijn zoon Conrad Ulrich, zou gelost worden. In Juli 1593 werd hij
naar den graaf van Mansfelt, gouverneur en kapitein-generaal der Nederlanden
gezonden, om vertoogen te doen nopens de vestingwerken van Maastricht en over
het onderhoud der troepen in de streken van den graal van Berleimont. In 1594 trok
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hij naar Brussel om te onderhandelen over het onderhoud van een compagnie
lanciers behoorend tot deze garden. Hij kocht

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

378
15 Apr. 1594 de heerlijkheid Geul van zijn neef Conrad (2) van Gaveren (dit deel,
kol. 266), waarmede hij 19 Apr. 1594 werd beleend. De heerlijkheid Bunde kreeg
hij 6 Juli 1626 voor 10.000 ponden vlaamsch, aan 40 grooten het pond, van den
koning van Spanje in pandleen. Hij kocht ook den banaal-molen te Bunde van
jonkheer Jan Coninx en was tevens in bezit van het veerschip tusschen Geul en
Uyckhoven.
Hij was volgens huw.contr. d.d. 4 Oct. 1585 gehuwd met U r s u l a S c h e t z
v a n G r o b b e n d o n c k (overl. 17 Febr. 1622, begr. te Houthem-St. Gerlach), met
welke hij 12 Oct. 1619 een testament maakte, waaraan hij 4 Dec. 1630 een codicil
toevoegde. Zijn kinderen waren: M a r i a C a t h a r i n a (gehuwd te Nuth 10 Juli
1626 met Steven van Eynatten, heer aldaar; zij werd 5 Febr. 1633 te Schinnen in
de graftombe der familie Eynatten ter aarde besteld); Conrad Ulrich (zie hiervoor)
en M a r g a r e t h a , kloosterdame te Sinnich (1642).
Zie: E g i d i u s S l a n g h e n , Het markgraafschap Hoensbroeck (1859), 177-178;
Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXI (1884), 205, 318, 320,
323-324, 332, 399, 416; A u g u s t K e n g e n , Uit Geul's verleden (1926), 36-38,
45-46, 209, 312, 388, 406; Maasgouw (1903), 57-58.
Verzijl

[Hoensbroeck, Wolter Frans graaf van]
HOENSBROECK (Wolter Frans graaf v a n ), geb. te Valkenburg (L.) in 1616, overl.
omstr. 1674, zoon van Conrad Ulrich (zie hiervoor) en van I s a b e l l a v a n
H a u d i o n t o t G i b r e c h i e s , was baron van Erpicum en Grooten-Breugel, heer
van Geul, Bunde, Ulestraten enz. Als voogd van het land van Valkenburg beleefde
hij evenals zijn vader moeilijke dagen; in 1661 werden de leenen tusschen Spanje
en de Staatschen verdeeld. Het spaansche leenhof werd gevestigd bij missive van
16 Oct. 1666 te Oud-Valkenburg. Hij sloot 16 Dec. 1654 te Overbach een huw.contr.
met M a r i a S i b i l l a vrijvrouw v a n F l a n s , dochter van wijlen Johan en van
Adolpha barones van Cortenbach tot Helmond. Zij overleed in Dec. 1670 en schonk
hem de volgende kinderen: J o h a n A d r i a a n , graat van Hoensbroeck-Geul, werd
den 9. Jan. 1675, hoewel minderjarig, als stadhouder van Valkenburg erkend en
schijnt kort daarna te zijn overleden; Philip Willem Conrad (zie eigen artikel hiervoor);
J o h a n M a x i m i l i a a n K a r e l A r n o l d , heer van Overbach en Aldenrath,
huwde met Anna Elisabeth gravin van Nesselrode; I s a b e l l a A d o l p h i n a (geb.
op het kasteel Geul 1656, overl. te Eysden 5 Febr. 1718, huwde 5 Aug. 1675 met
Arnold Theodoor Amor de la Margelle); C a n d i d u s I g n a t i u s , heer van
Morchenich, ongehuwd te Geul overleden 31 Mrt. 1681; A n s e n i u s , jong overleden.
Zie: E g i d i u s S l a n g h e n , Het markgraafschap Hoensbroeck (1859), 179-180,
184; Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXI (1884), 206,
320-323, 325; A u g u s t K e n g e n , Uit Geul's verleden (1926), 39-40, 212, 366,
368, 407.
Verzijl

[Hoeven, Cornelis Jacobsz. van der]
HOEVEN (Cornelis Jacobsz. v a n d e r ), waarschijnlijk geb. te Amsterdam omstr.
1639, overl. te Delft 24 Mrt. 1716, ondertrouwde te Amsterdam 4 Nov. 1666, als
varensman oud 27 jaar, wonende op het Haarlemmerplein, met A b i g a ë l
L a m e t e r s te Delft, waar het huwelijk 1 Dec. voltrokken werd. Zij lieten daar drie
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Kapitein Cornelis van der Hoeven kocht in 1677 een huis te Delft aan de oostzijde
van de Oude Delft op den noordhoek van de Nickersteeg. Hetzelfde huis kocht hij
nog eens in 1702, hetgeen wel in verband zal staan met de hooge boete (zie het
vervolg), die hem inmiddels was opgelegd. Om die te betalen heeft hij waarschijnlijk
zijn huis moeten verkoopen en heeft de kooper of schijnkooper, zijn schoonzoon
Dr. H a r m a n S c h u y l het hem, toen de omstandigheden gunstiger waren
geworden, weer overgedaan.
Zijn vrouw stierf in Mei 1703 te Delft en werd begraven op lıet koor van de Nieuwe
Kerk, nalatende een meerderjarig kind, namelijk haar zoon Adryaen, en een
minderjarig kindskind, haar kleindochter A b i g a ë l J a c o b a S c h u y l , gesproten
uit het huwelijk van Dr. Harman Schuyl met haar dochter Anna. Deze en ook de
oudste zoon Jacobus waren bij den dood van Abigaël Lameters reeds overleden.
De jongste zoon Adryaen werd na den dood van den vader wegens
krankzinnigheid 6 Apr. 1716 onder curateele gesteld van Dr. Harman Schuyl,
Johannes van der Pijl en Abraham Cornaal, die nog hetzelfde jaar het ouderlijk huis
aan de Oude Delft verkoopen.
Cornelis Jacobsz. van der Hoeven trad reeds op jeugdigen leeftijd in dienst van
de admiraliteit op de Maze te Rotterdam. In 1666 komt hij voor als commandeur op
de brander De Lijtsaemheyt, in 1672 in den slag van Solebay als kapitein van het
adviesjacht De Fama, in 1673 in den slag bij Schooneveld als bevelhebber van het
fregat Schiedam, in 1686 is hij kapitein op het schip Harderwijck, in 1690-91 voert
hij het bevel over's Lands schip Oranje; 31 Juli 1694 nog over het schip Rosendaal
met 38 stukken.
Als brander-commandeur had van der Hoeven een werkzaam aandeel aan het
succes van den vermaarden tocht naar Chatham, Juni 1667. In Febr. 1674 stelde
Prins Willem hem aan tot extraordinaris kapitein ter zee van de admiraliteit op de
Maze. Doch in 1694 kwam zijn noodlot hem achterhalen. In het gevecht tegen Jean
Bart liet hij zijn schout-bij-nacht Hidde de Vries in den steek. Met vier andere
gezagvoerders bleef hij werkeloos, toen de schout-bij-nacht in gevaar verkeerde
en vluchtte, toen deze noodgedwongen de vlag moest strijken.
Hij werd onmiddellijk ontslagen, onbekwaam verklaard om den Staat verder te
dienen en veroordeeld tot het betalen eener boete van duizend zilveren ducatons
en in de kosten van het geding.
De Jonge is met zijn droevig lot ten zeerste begaan. ‘Met leedwezen,’ zoo schrijft
hij, ‘leest men onder de gevonnisten den naam van Cornelis van der Hoeven, als
zijnde dezelfde kloeke zeeman, die voor 27 jaren, bij gelegenheid van den
vermaarden togt naar Chatham, als brander-commandeur, onder eene hagelbui
van kogels niet geschroomd had het eerst tusschen het kasteel van Upnor en de
daar over liggende batterijen door te zeilen, die daarna het britsche admiraalschip
den Loyal London ontstak, en door zijn voorbeeld aan de overigen den weg wees.
Waren het zijne vergevorderde jaren, die den blakenden moed bij hem hadden
uitgedoofd, of was het de snelle, aan Jean Bart gansch eigene wijs van aanvallen,
welke hem en zijne medemakkers verschrikte? De geschiedenis zwijgt daaromtrent;
doch wij mogen het lot betreuren van eenen man, die eenmaal boven anderen
uitmuntte, en den roem des Vaderlands op een' van diens luisterrijkste dagen hielp
verhoogen.’
Van der Hoeven schijnt na zijn betreurens-
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waardige handelwijze dadelijk naar Delft getogen te zijn, waar hij door den krijgsraad
in arrest genomen en naar den Haag getransporteerd werd. Dat de boden van den
krijgsraad daarbij door de burgerij gemolesteerd werden, pleit wel voor van der
Hoeven's populariteit in Delft. Ook nadat zijn vonnis geveld was, is hij daar blijven
wonen; 20 April 1703 maken hij en zijn vrouw testament voor notaris Mr. Paulus
Durven te Delft. Zijn vrouw is dan al ziekelijk en sterft spoedig daarop. Na haar dood
testeert de weduwnaar 15 Juli 1703 weer voor denzelfden notaris. Twaalf jaar later,
30 Jan. 1715, doet hij dat nogmaals voor den delftschen notaris Pieter Coel en tiet
volgend jaar, 24 Mrt. 1716, overlijdt hij in de Prinsenstad. In den toen opgemaakten
hoedelinventaris wordt een portret van hem vermeld.
Cornelis werd begraven in de Oude Kerk, 16 dragers droegen hem grafwaarts;
de kosten van de begrafenis en wat daaraan vast zat, liepen in de honderden
guldens. Zijn ‘innocente’ zoon Adryaen stierf pas in 1739. Hij werd 17 Nov. van dat
jaar begraven in de Nieuwe Kerk ‘met koetsen’. Zijn armzalig leven had hij na den
verkoop van het ouderlijk huis gesleten in een gesticht aan de Vlamingstraat te Delft.
Zie: d e J o n g e , Geschiedenis van het Ned. Zeewezen II, 194 en III, 405 vlg.;
Protocol van den Rott. notaris J o o s t W i t t i u s no. 1553, 345, 1 Aug. 1686; den
Commissiebrief van van der Hoeven tot extra-ordinaris kapitein ter zee van de
admiraliteit op de Maze in het Rott. archief (2 Febr. 1674) en den Brief van den
Krijgsraad aan Burgemeesteren van Delft uit het jaar 1694 in het Delftsche archief.
Wiersum

[Hoey, Caspar van]
HOEY (Caspar v a n ), geb. te Gorinchem in 1658, overl. ald. 19 Febr. 1735, zoon
van A b r a h a m en van A d r i a n a v a n P e u r s e m . Zijn oudere broeder, Gerard
v.H. (die volgt), was hem in de regeering van Gorinchem voorgegaan. Hij zelf had
gedurende het leven van zijn broeder een ondergeschikte plaats ingenomen en zich
met het secretarisschap, het ontvangerschap der stad en andere soortgelijke posten
moeten tevreden stellen. Na den dood van zijn broeder had hij het secretariaat
neergelegd, was vroedschap geworden in 1714 en had toen ruimschoots zijn schade
ingehaald. Hij werd herhaaldelijk burgemeester van Gorinchem en namens deze
stad afgevaardigd naar de Staten van Holland. Van 1715 tot Mrt. 1734 was hij bij
elke zitting der Staten tegenwoordig. Voornamelijk op zijn initiatief werd 9 Dec. 1727
te Gorinchem het gezelschap den Negenden opgericht; ofschoon dit wel
oorspronkelijk uit 9 personen bestond, schijnt toch niet deze omstandigheid, maar
de datum der geboorte de verklaring van den naam te geven. ‘De behartiging van
de belangen der stad Gorinchem en in 't algemeen van het Land van Arkel’ stelde
het zich officieel ten doel, doch het was een dier geheime gezelschappen van
regeeringsleden, die vooral in het tweede stadhouderlooze tijdperk als paddenstoelen
uit den grond opschoten en geen ander doel hadden dan om den verbonden leden
het grootst mogelijk aandeel aan de beneficiën der regeering in stad en lande te
verzekeren.
Zeven jaar voerde het gezelschap, bestaande uit familieleden en vrienden van
Caspar van Hoey, onbeperkt heerschappij in de uit 16 personen bestaande
vroedschap en verdeelde de beneficiën en vette posten naar eigen genoegen; toen
werden de rollen omgekeerd. Een nieuwe ‘correspondentie’ van 9 leden werd 20
Febr. 1734, mede
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door afval van enkelen uit den Negenden, geteekend en nam het roer in handen.
De handelingen en lotgevallen van beide gezelschappen vindt men uitvoerig
beschreven in het beneden genoemde werk van J o r i s s e n .
Caspar van Hoey overleefde zijn nederlaag slechts kort. Hij overleed te Gorinchem
19 Febr. 1735. Den 10. Oct. 1683 was hij te Sliedrecht gehuwd met C o r n e l i a
v a n d e r E s c h , geb. te 's Gravenhage 22 Juli 1665, dochter van Engelbrecht,
commies van de gemeene landsontvangst in den Haag, en van Cornelia Quarles.
Uit dit huwelijk sproten acht kinderen, waaronder Mr. A b r a h a m , ambassadeur in
Frankrijk. Een dochter C o r n e l i a J a c o b a huwde met Cornelis van der Does
(dl. VI, kol. 411); een andere, A d r i a n a C h r i s t i n a met Mr. Jacob van Assendelft
(dl. VII, kol. 37, 38).
Zie: T h e o d . J o r i s s e n , Memoriën van Mr. Diderik van Bleyswijk (reg.); B l o k ,
Gesch. Ned. Volk III, 359; Alg. Ned. Familieblad IV, 70.
Regt

[Hoey, Dr. Cornelis van]
HOEY (Dr. Cornelis v a n ), geb. te 's Gravenhage 2 Febr. 1717, overl. aldaar en in
de Groote Kerk begraven 22 Aug. 1803, zoon van J a n , klerk ter secretarie van
Holland, en van M a r i a M a r g a r e t h a L e e m a n s ,en kleinzoon van Gerard (die
volgt).
Hij studeerde sedert 15 Sept. 1736 te Leiden in de medicijnen en promoveerde
daar 4 Apr. 1741 De Phthisi vera sive pulmonali. Daarna zette hij zich in zijn
geboortestad neer, was daar een zeer gezien man en had van 1744 tot 1786
onafgebroken zitting in de vroedschap van den Haag. Wegens zijn patriotsche
gevoelens werd hij in 1787 niet herkozen, doch in Febr. 1795 benoemd tot
provisioneelen raad van 's Gravenhage en 31 Mrt. 1795 aangesteld als wethouder.
Hij bezat een uitmuntend kabinet van ‘natuurlijke zeldzaamheden’ dat door den
noorschen reiziger Björnstahl op diens reis door ons land werd bezichtigd en
geprezen.
Hij is tweemaal gehuwd geweest: eerst te 's Gravenhage, Kloosterkerk, 25 Febr.
1744 met A n n a d e S t e r k e , ged. in die kerk 24 Jan. 1721, overl. te 's
Gravenhage 8 Juli 1769 (dochter van Arnoldus en van Margaretha Surendonck).
Daarna is hij te 's Gravenhage, Nieuwe Kerk, 21 Mrt. 1779 hertrouwd met S u s a n n a
S o p h i a V e l s e , ged. Groote Kerk ald. 19 Oct. 1729, overl. te 's Gravenhage 1
Aug. 1820 (dochter van Ds. Henricus en van Elisabeth Johanna ten Nuyl). Uit het
eerste huwelijk sproten twee dochters: M a r i a M a r g a r e t h a H e n r i c a , in 1764
gehuwd met Mr. J o h a n G e r a r d v a n O l d e n b a r n e v e l d genaamd
T u l l i n g h , fiscaal; en A r n o l d i n a C o r n e l i a v a n H o e y , in 1774 gehuwd
met Mr. J o h a n n e s P e t r u s V o e t , fiscaal aan de Kaap de Goede Hoop. Aldus
onderstaande genealogie. Maar ik houd ook voor een zoon uit het 1e huwelijk: Dr.
J o h a n n e s S u r e n d o n c k v a n H o e y , med. doct., secretaris van 's
Gravenhage Febr. 1795, gecontinueerd 3 Apr. 1795 en nogmaals 21 Juni 1796. Hij
werd in de Groote Kerk te 's Gravenhage begraven 22 Nov. 1805.
Zie: Alg. Ned. Familieblad IV, 70 (genealogie van Hoey); Die Haghe (1908), 220,
221, 223, 224, 229; B j ö r n s t a h l , Reizen V, 338; W. M o l l , Catal. Bibl. 's Gravenh.,
312, 598.
Regt

[Hoey, Gerard van]
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HOEY (Gerard v a n ), geb. te Gorinchem 28 Oct. 1656, overl. ald. 16 Jan. 1708,
zoon van A b r a h a m , schepen van Gorinchem, en van A d r i a n a v a n
Peursem.
In 1684 had hij reeds zitting in de vroedschap
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te Gorinchem, waar hij een vooraanstaande plaats innam. In 1686 werd hij
burgemeester en in het volgend jaar lid van den Raad van State. Zijn ambtelijke
jaren zijn gekenmerkt door heftige geschillen tusschen de regenten onderling en
den drossaard Lodewijk Huygens, die pas na den dood van den stadhouder (1702)
eenigszins worden getemperd. De partij van van Hoey schijnt te hebben gezegevierd
en deelde ook nog langen tijd daarna binnen Gorinchem de lakens uit.
Gerard van Hoey was 23 Juni 1680 te 's Gravenhage gehuwd met C o r n e l i a
D e y m , geb. te 's Gravenhage 21 Nov. 1656, overl. te Gorinchem 27 Apr. 1738
(dochter van Maarten D. en van Margaretha Panser). Van hun 4 kinderen werd Mr.
A b r a h a m drossaard en baljuw van Hardingsveld, raad en burgemeester van
Gorinchem, J a n (de vader van Cornelis van Hoey die voorgaat) klerk ter secretarie
van Holland, terwijl de jongste zoon C a s p a r in 1714 tot secretaris van Gorinchem
werd benoemd ter vervanging van zijn gelijknamigen oom (over wien hiervoor).
Zie: T h . J o r i s s e n , Memoriën van Mr. Diderik v. Bleyswijk; Alg. Ned. Familieblad
IV, 66; Ned. Leeuw XVIII, 140.
Regt

[Hoey, Jan Jacob van]
HOEY (Jan Jacob v a n ), geb. te Gorinchem 7 Sept. 1729, overl. op ‘Schoonzigt’
bij Gorinchem 20 Mei 1797, zoon van Mr. A b r a h a m en van G e e r t r u i d a
C e c i l i a S c h i l t h o u w e r . Hij trad in zeedienst, werd luitenant bij de admiraliteit
op de Maas 16 Juli 1748 en commandeur 15 Mrt. 1757. In 1777 komt hij voor als
bevelhebber van het schip ‘Rotterdam’, behoorende tot het convooi, dat toen onder
Lodewijk graaf van Bylandt naar West-Indië vertrok om den handel en de zeevaart
te beschermen. Den 20. Juli 1782 extra-ordinair schout-bijnacht geworden bij de
voornoemde admiraliteit, vertrok hij in dat jaar naar 's Gravenhage om de beruchte
expeditie naar Brest te voorkomen. Hij overleed als gepens. vice-admiraal. Den 13.
Juni 1769 is hij te Gorinchem gehuwd met C a t h a r i n a M a r i a v a n d e r
C r u y s s e n , geb. te Middelburg in Dec. 1733, overl. te Gorinchem 16 Apr. 1814.
Zij wonnen vier kinderen, o.a. A b r a h a m v.H., raad en burgemeester van
Gorinchem en lid der Prov. staten van Zuid-Holland; Mr. J a n W i l l e m v a n d e r
C r u y s s e n v a n H o e y , president van de rechtbank te Gorinchem; en G e r a r d
H e n d r i k v.H., president-hoogheemraad van het Land van Arkel.
Zie: d e J o n g e , Gesch. van het Nederl. Zeewezen V, 604, Vla, 71;
Rotterdamsche Historiebladen IIA, 601, 2, 8; Jaarb. Ned. Adel I, 242.
Regt

[Hoey, Jan Pieter van]
HOEY (Jan Pieter v a n ), heer van Vlijmen en Engelen (door zijn huwelijk), geb. te
's Gravenhage 31 Juli 1755, overl. te Vlijmen 13 0ct. 1838; zoon van G e r a r d
D i e d e r i k en van A g a t h a S o p h i a v a n O v e r v e l d t . Hij trad in militaireu
dienst, werd op 14-jarigen leeftijd, in 1769, kadet bij de gardes te voet, in 1772
vaandrig, in 1773 luitenant bij de gardes, in 1775 kapitein, in 1783 luitenant-kolonel
en in 1794 kolonel. Als zoodanig maakte hij den veldtocht in Brabant mede en was
tegenwoordig bij de inneming van Landrecies. 6 Apr. 1797 werd hij op pensioen
gesteld. Na de omwenteling in 1813 werd hij kolonel-plaatselijk-commandant te 's
Hertogenbosch, 17 Mrt. 1814 generaal majoor, 21 Apr. 1815 luitenant-generaal, 10
Dec. 1822 lid van het hoog militair gerechtshof en 14 Juni 1825 gepensionneerd.
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Hij huwde te Oirschot 13 Juli 1784 met M a r i a E l i s a b e t h F r a n c i n a (barones)
S w e e r t s d e L a n d a s , vrouwe van Vlijmen en Engelen, geb. te Gorinchem 30
Nov. 1756, overl. te Rotterdam 31 Juli 1819, dochter van Lodewijk Johan Baptist,
heer van Oirschot, en van Sara van Barnevelt (wier vader Martinus dl. VII, kol. 76).
Uit dit huwelijk sproten slechts twee dochters, waarvan de oudste, A g a t h a
S o p h i a G e r a r d i n a , Vlijmen beërfde en in 1815 huwde met den generaal-majoor
jhr. A b r a h a m R o d o l p h e d e M u r a l t . De tweede dochter S a r a
G e e r t r u i d a verkreeg de heerlijkheid Engelen en huwde W i l l i a m S m i t h . Hun
zoon J a n P i e t e r v a n H o e y S m i t h v a n E n g e l e n overleed in Juni 1891
te Hilversum, oud 70 jaren.
Geschilderde portretten van Jan Pieter van Hoey en M.E.F. Sweerts de Landas
zijn in het bezit van jhr. de Muralt, burgemeester van ter Aar.
Zie: Alg. Ned. Familieblad IV, 66; Ned. Adelsboek (1915), 378.
Regt

[Hoffschmidt, jhr. Ernest François Joseph d']
HOFFSCHMIDT (jhr. Ernest François Joseph d'), geb. te Resteigne (belg.
Luxemburg) 30 Juni 1761, overl. te Recogne (belg. Lux.) 6 Juni 1818, was het 12e
kind van H e n r i J o a c h i m d' H o f f s c h m i d t en L o u i s e d e S m a k e r s . In
den franschen tijd was hij ambtenaar in staatsdienst, o.a. woonde hij in 1797 te
Straatsburg, in 1815 bij de vereeniging van de vroegere Oostenrijksche Nederlanden
met ons vaderland nam hij ontslag als ambtenaar.
Op 1 Sept. 1815 werd hij door Willem I tot lid van de Tweede Kamer voor het
groothertogdom Luxemburg benoemd. Hij was hier een invloedrijk man, die vooral
voor de stoffelijke belangen van het groothertogdom, dat hij het armste deel van
het koninkrijk noemde, opkwam. Dit sloeg hoofdzakelijk op het fransch sprekende
deel, de tegenwoordige provincie. Hij verzette zich hevig tegen den vrijhandel in
granen. Hij voorspelde als men daarin volhardde een hongersnood in Luxemburg
en stelde 6 Dec. 1816 voor, den graanuitvoer uit het groothertogdom te verbieden.
Dit werd 8 d.a.v. met 60 tegen 12 stemmen aangenomen.
Hij was een sterk voorstander van de vrijheid van drukpers en van de vrijheid van
de jacht en was daardoor dikwijls tegenstander der regeering. Hij werd in den
adelstand verheven.
Hij huwde M a r g u é r i t e P h i l i p p e d e C h a n l y , bij wie hij een zoon had,
die na 1830 lid der belgische kamer van vertegenwoordiging was.
Ramaer

[Hogendorp, Caspar van]
HOGENDORP (Caspar v a n ), geb. te Worcum omstr. 1629, overl. te Maastricht
vóór 4 Oct. 1691. Hij was licentiaat in de beide rechten, werd burger van Maastricht
(deed den eed als zoodanig 20 Febr. 1652), waar hij zich onder het
gewantmakersambacht liet opnemen. In 1652 was hij één der brabantsche
gezworenen, in 1654 diaken der Ned. Herv. Gemeente; schepen 1654-70,
burgemeester 1664, 1668, president-schepen 1668 en 1670, paymeester der stad
1682, 1686, 1688 en 1690. Den 10. Oct. 1679 werd hij commissaris-instructeur en
secretaris van het Hooge Brabantsche Gerecht tot aan zijn dood. Ook was hij
schepen van het gerecht van het graafschap van den Vroenhof in 1672 en curator
en rentmeester van de gereformeerde latijnsche scholen. Zijn vrouw heette
Gertrudis Verbolt.
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Zie: Maasgouw (1887), 200, (1920), 8, 69.
Verzijl

[Hogerbeets, Adriaan]
HOGERBEETS (Adriaan), geb. te Haarlem, eenige zoon van Rombout Hogerbeets
(die volgt)
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en H i l l e g o n d a W e n t z e n . Was doctor in de beide rechten en een niet
onverdienstelijk latijnsch dichter. Hij bezocht in Sept. 1623 Hugo de Groot te Parijs.
Woonde te Utrecht. Gaf in 1641 een nauwkeurige uitgaaf uit van een opstel van zijn
vader over de procesorde bij de Hoven van Justitie in Holland.
Gedichten: Carmen panegyricum Reverendo D. Huberto a Suetendael etc. (Utr.
1640); Elegia supplex ex persona Atrebatensium ad Lud. XIII Galliarum et Navarrae
regem (Utr. 1640).
Zie: M. S i e g e n b e e k , Redevoeringen en Verhandelingen (1836): De waarde
van R. Hogerbeets als mensch en als christen uit de brieven van Loevenstein; C.A.
A b b i n g , Vervolg op V e l i u s , Bijl., 107.
Wijdenes Spaans

[Hogerbeets, Petrus]
HOGERBEETS (Petrus), geb. te Hoorn 2 Mrt. 1542, aldaar gest. 12 Sept. 1599.
Het aanzienlijke noordhollandsche geslacht Hogerbeets ontleent zijn naam aan
de hofstede Hogerbeets, gelegen naast de kerk te Beets, op een hoog gedeelte
van het dorp. D i r k H e y n d r i k s z . H o g e r b e e t s vestigde zich van daar
metterwoon te Hoorn, waar zijn zoon H e y n d r i k D i r k s z H o g e r b e e t s van
1515 tot aan zijn dood in 1543 afwisselend schepen of burgemeester was. Diens
zonen P i e t e r en D i r k bekleedden eveneens herhaaldelijk die eereambten.
P i e t e r overleed als burgemeester in 1557 en liet als zoon na den hier bedoelden
Petrus, die zijn eerste opleiding genoot bij meester Frans Poelenburg. Hij studeerde
daarna te Leuven en te Padua, waar hij tot doctor in de geneeskunde werd
bevorderd. Vervolgens vestigde hij zich te Hoorn waar hij als een bekwaam en
hulpvaardig geneesheer zeer gezien was. Hij sprak meerdere talen, in het bijzonder
zeer fraai Latijn en was bekend met vele geleerden van zijn tijd, met wie hij in
briefwisseling stond. Ook was hij een begaafd dichter, maar hij was zich de waarde
zijner gedichten niet bewust. Als hij ze aan zijn vrienden had voorgelezen keek hij
er verder niet meer naar om, waardoor vele verloren zijn gegaan.
Tijdens de vreeselijke pest, die in 1599 te Hoorn heerschte, maakte hij zich
bijzonder verdienstelijk door de groote toewijding waarmee hij hulp verleende tot
dat hij op 12 Sept. 1599 zelf een slachtoffer der ziekte werd. De magistraat van
Hoorn liet in 1601 te zijner eere een epitaphium in de Groote Kerk oprichten, waarin
de door zijn vrienden Th. Velius, Nic. Bulius en Alb. Verlanius opgestelde grafschriften
werden uitgehouwen. Ook droeg hij in 1606 aan Th. Velius op zijn gedichten te
verzamelen en tot een bundeltje te vereenigen. Het zijn latijnsche en nederlandsche
gedichten, waaronder vele grafschriften: Petri Hogerbetii Hornani medici et poetae
clarissimi poematum reliquiae (1606).
Zijn portret is gegraveerd door J. Saenredam, M. P o o l (in V e l i u s , Chronyk
van Hoorn) en een onbekend kunstenaar.
Zie: V e l i u s , Chronyk van Hoorn; C.A. A b b i n g , Vervolg op Velius.
Wijdenes Spaans

[Hogerbeets, Rombout]
HOGERBEETS (Rombout), geb. 24 Juni 1561 te Hoorn, gest. 7 Sept. 1625 op het
huis Ter Weer bij Wassenaar, zoon van Dr. D i r k H e y n d r i k s z . H o g e r b e e t s ,
schepen, later herhaaldelijk burgemeester van Hoorn en M a c h t e l d v a n
S t e y n e m o l e n , dochter van Mr. R o m b o u t v a n S t e y n e m o l e n , secretaris
van den Hove van Holland.
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De vader van Hogerbeets was een geleerd man, zeer in aanzien te Hoorn. Hij
week in 1568 met zijn gezin uit en vestigde zich te Wezel.
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Rombout ontving daar lager onderwijs en toen het gezin, na den overgang van
Hoorn in 1572, daarheen terugkeerde, bleef hij te Wezel achter, totdat hij in het
voorjaar van 1577 de Triviale School had afgeloopen.
De vader kreeg na zijn terugkomst te Hoorn de geconfisceerde goederen
grootendeels terug en werd in 1582 tot burgemeester gekozen, welk eereambt hij
nog eenige malen bekleedde. Hij overleed ongeveer in 1597.
Rombout werd 28 Juni 1578 ingeschreven als student te Leiden en promoveerde
4 Sept. 1584 tot doctor in de beide rechten bij Hugo Donellus (Hugues Doneau) op
stellingen ‘de pignoribus et hypothecis’.
Hij vestigde zich als advocaat en werd in Nov. 1590 benoemd tot raad en
pensionaris van Leiden en tot secretaris van curatoren der universiteit. Op 25 Juni
1596 werd hij benoemd tot raad ordinaris van den Hoogen Raad. Hogerbeets
behoorde in 1607 tot de inschrijvers op de droogmaking van de Beemster en werd
als zoodanig tot hoofdingeland benoemd. Als lid van den Hoogen Raad werd hij
algemeen geëerd wegens zijn wijsheid, zijn eerlijkheid en zijn geschiktheid om
uiteenloopende gevoelens tot elkaar te brengen, waarom hij voor verschillende
eervolle opdrachten werd aangewezen.
Zoo werd hij in 1608 met zijn ambtgenoot Leonard de Voogd en den Raad in den
Hove van Holland Nicolaas Cromhout naar Amsterdam afgevaardigd om deze stad
over te halen tot het sluiten van het Bestand en zag hij deze zending met den
gewenschten uitslag bekroond. In 1609 werd hij als gemachtigde van Prins Maurits
naar Alkmaar gezonden wegens de daar ontstane kerkelijke twisten, om te trachten
een verzoening te bewerken. Eerst door de benoeming van een nieuwe vroedschap
(Febr. 1610) keerde de rust terug. Een in 1611 tusschen Zweden en Denemarken
uitgebroken oorlog gaf den Staten aanleiding naar de koningen Karel IX en Christiaan
IV een gezantschap te zenden bestaande uit admiraal Jacob van Wassenaer, R.
Hogerbeets en Dr. Dirk Bas, burgemeester van Amsterdam, om te bemiddelen. Het
gelukte hun niet den vrede tot stand te brengen.
Intusschen deden de kerkelijke geschillen hoe langer hoe meer hun invloed op
het staatkundige gelden. Wanneer een stadsregeering gebruik maakte van haar
recht om verdachte ingezetenen uit te wijzen, verleenden de hooge gerechtshoven
rechtsingang aan de ballingen tegen de stadsregeering. Werd deze in het ongelijk
gesteld dan legde zij deze beslissing echter naast zich neer. De Staten van Holland
verboden wel aan den Hoogen Raad en het Hof van Holland (resolutie van 4 Aug.
1617) om in deze gevallen rechtsingang te verleenen, maar de meerderheid van
den Hoogen Raad stoorde zich daar niet aan. Hogerbeets, voorstander van de
gewestelijke souvereiniteit, kon zich met deze opvatting niet vereenigen maar
behoorde met den voorzitter en nog 5 leden tot een minderheid. Hij dacht er over
om ontslag te vragen en weer ambteloos burger te worden, toen hij in Oct. 1617 bij
monde van Vrank van Torenvliet, burgemeester van Leiden, het aanbod kreeg daar
weer pensionaris te worden. Hij aanvaardde dit ambt en legde op 30 Nov. den eed
af. Als zoodanig nam Hogerbeets deel aan de bezending uit de Staten van Holland
naar Utrecht (24 Juli 1618) om de Staten van dat gewest bij te staan tijdens het
bezoek van Prins Maurits met 8 leden der Staten-Generaal.
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Het ingrijpen van den Prins met militaire macht had tot gevolg dat eerst in Utrecht
en vervolgens in Holland de waardgelders werden afgeschaft. Ook het houden
eener Nationale synode werd ingewilligd en hiermee was het geschil opgelost. Maar
nu volgde op 29 Aug. de gevangenneming van de hoofden der arminiaansche partij.
Hogerbeets werd op weg naar de kamer der Gecommitteerde Raden bij den Prins
ontboden en in diens kwartier in hechtenis genomen. Hij werd opgesloten in de
kamer waarin de geruchtmakende moord op Jan van Wely (13 Mrt. 1616) had plaats
gehad en later overgebracht naar een kamertje van een kamerdienaar. Op 31 Aug.
voerde men hem naar de Tweede Charterkamer boven de Rolzaal. Het
gevangennemen van Hogerbeets verwekte groote verbazing omdat hij slechts 9
maanden lid der regeering van Leiden geweest was en de waardgelders reeds
aangesteld waren, toen hij tot pensionaris benoemd werd.
De afgevaardigden van Leiden wendden zich dan ook den volgenden dag (30
Aug.) tot den Prins met het verzoek om Hogerbeets onder borgtocht uit de hechtenis
te ontslaan omdat hetgeen hij als pensionaris verricht had, geschied was op last
der regeering van Leiden, die dat voor haar rekening nam, terwijl Hogerbeets volgens
de stadsprivilegiën te Leiden zou moeten terechtstaan. De Prins verwees hen naar
de Algemeene Staten, maar zij antwoordden dat de stadhouder verplicht was de
privilegiën te handhaven en dat Leiden in dit geval met de Algemeene Staten niets
te maken had. De Prins was er echter niet toe te brengen het gemotiveerde verzoek
toe te staan.
Behalve te Rotterdam, dat ook tegen het in hechtenis nemen van haar pensionaris
opkwam, openbaarde zich in de vroedschappen der meeste hollandsche steden
een beweging ten gunste der gevangenen en tegen hun gevangenneming als een
onwettige daad. Door het omzetten der stedelijke regeeringen in een
Contra-Remonstrantsche meerderheid door den Prins, waardoor ook de Staten van
Holland werden omgezet, werden de gevangenen van dezen steun beroofd.
De verdere behandeling van het proces kwam hierdoor ‘ter discretie Zijner
Excellentie’ die verantwoordelijk moet worden gesteld voor de onmeedoogende,
hardvochtige wijze waarop het gevoerd werd. Het gevangennemen op zichzelf was
een zeer ernstige zaak want om dit te kunnen verantwoorden moesten de
gevangenen schuldig worden verklaard en veroordeeld worden tot een zware straf.
Het geheele weerzinwekkende proces was er dan ook op gericht om de gevangenen
op alle mogelijke wijzen murw te maken om hen of hun nabestaanden er toe te
brengen om vergiffenis te vragen, omdat dit een bekentenis van schuld zou insluiten.
De kamer, waarin Hogerbeets werd opgesloten, was voor dit doel ongeschikt,
onvoldoende verlicht en geventileerd. Hij werd er dan ook meerdere malen ernstig
ziek. Het verhooren van Hollanders door niet tot dat gewest behoorende rechters
was onwettig; dat daarmee persoonlijke vijanden werden belast wijst niet op het
streven naar een onpartijdige rechtspleging. De middelen om zich te verdedigen
tegen de bij de verhooren ingebrachte beschuldigingen werden Hogerbeets
onthouden, de bijstand van een rechtsgeleerde werd geweigerd, de verdediging
mocht niet op papier worden gebracht. De weinige voorloopige
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verhooren, die met groote tusschenruimten in een tijdsverloop van 4 maanden
werden gehouden, hadden weinig beteekenis. Zij werden voortgezet in de hoop
bezwarende bekentenissen te zullen ontlokken tegenover Oldenbarnevelt en ook
tegenover Louise de Coligny en Frederik Hendrik, die, evenmin als Prins Willem,
tot de ‘preciesen’ gerekend konden worden.
Frederik Hendrik was het eens met Oldenbarnevelts gematigde hollandsche
resolutie van Jan. 1614, die verdraagzaamheid en vrede op godsdienstig gebied
wilde bevorderen. Nadat de omzetting der vroedschappen en der Staten van Holland
half Nov. 1618 tot stand was gekomen, kon men ook uit Holland tegenstanders der
gevangenen benoemen in de buitengewone rechtbank uit de Staten-Generaal en
konden de eigenlijke verhooren een aanvang nemen.
De leden der rechtbank kregen van de Staten-Generaal den waarborg dat noch
zij, noch hun nakomelingen ooit om deze zaak gemoeid zouden worden en zij
verbonden zich onder eede tot geheimhouding van wat hun, met betrekking tot het
proces, zou wedervaren. Hogerbeets verscheen slechts driemaal voor deze
rechtbank en nadat het hoofddoel, de veroordeeling van Oldenbarnevelt, was bereikt,
aarzelde men of men de Groot en Hogerbeets zou veroordeelen. Men wilde eerst
nog een poging doen hen of de nabestaanden tot het vragen van vergiffenis te
bewegen. Men liet het schavot staan en er vervoegden zich drie rechters bij
Hogerbeets om hem over te halen vergiffenis te vragen of dit door zijn nabestaanden
te laten doen. Hogerbeets weigerde het, waarop de rechters verstoord weggaande
hem toevoegden: ‘Zoo zult ge dan varen als Barnevelt, het schavot staat er nog.’
Hogerbeets verwachtte dus ter dood te zullen worden veroordeeld maar op 18 Mei
werd hij tot eeuwigdurende gevangenschap veroordeeld met verbeurdverklaring
zijner goederen.
Hogerbeets wond er zich over op dat men hem bij de motiveering van het vonnis
dingen in den mond legde, die hij niet gezegd had en die hij verzocht te willen
verbeteren. Toen men hem gebood te zwijgen sloeg hij met de hand op de borst
onder het uitspreken van de woorden van Horatius: Hic murus aheneus esto, Nil
conscire sibi, nulla palescere culpa. Daarna zag hij in te heftig te zijn geweest en
bood hij daarover verontschuldigingen aan.
Hierna werden zijn echtgenoote en zijn oudste dochter Josina bij hem toegelaten
en zijn echtgenoote mocht bij hem blijven totdat hij op 5 Juni 's avonds om 11 uur
over Delftshaven, Dordrecht, Papendrecht en Gorinchem naar Loevestein vervoerd
werd, waar hij op 6 Juni aankwam.
Op het sombere Loevestein werd Hogerbeets onder bewaking gesteld van den
luitenant-kommandant Jacob Prouninck genaamd Deventer, een kleingeestig man,
die de toch al strenge bepalingen door allerlei plagerijen nog drukkender maakte.
Hoewel de voor het onderhoud van Hogerbeets toegestane 24 stuivers per dag
voldoende waren, liet hij maar karig wijn verstrekken, was de verlichting onvoldoende,
en werd de vochtige kamer, die de bejaarde gevangene niet mocht verlaten, niet
behoorlijk verwarmd. Het linnengoed werd niet geregeld verwisseld, het tafelservies
en het keukengerei lieten aan zindelijkheid te wenschen over.
Op 8 Juni mocht mevrouw Hogerbeets zich weer bij haar man voegen met den
eenigen zoon A d r i a a n en de dochters J o s i n a en J o a n n a .
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Hogerbeets was gehuwd met H i l l e g o n d a W e n t z e n , dochter van Mr. A d r i a a n
W e n t z e n , raad in den Hoogen Raad, en J o s i n a v a n E g m o n d v a n d e
N y e n b u r g . Zij bezaten een zoon en vijf dochters.
Aan de echtgenoote werd vergund inkoopen te gaan doen te Gorinchem waar
het huis der familie Daatselaer, ook voor mevrouw de Groot, de gewone pleisterplaats
was. De reeds bejaarde mevrouw Hogerbeets begon na een jaar verblijf op
Loevestein te sukkelen. Een verzoekschrift aan de Staten-Generaal om met het oog
op haar slechte gezondheid het slot te mogen verlaten werd door den kastelein niet
doorgezonden. Toen haar toestand verergerde en mevrouw de Groot verzocht haar
te mogen bezoeken en te helpen verplegen, werd dit niet toegestaan. Zij overleed
op 19 Oct. 1620, 63 jaar oud. Hugo de Groot maakte een treffend grafschrift op
haar. Hogerbeets zocht troost in rechtskundige en godgeleerde studie.
Hij had reeds op Loevestein een Memorie voor zijn kinderen opgesteld, waarin
hij zijn wedervaren meedeelde van de aanvaarding van het pensionarisschap van
Leiden (30 Nov. 1618) tot de overbrenging op Loevestein (Juni 1619), maar als
gevangene kon hij geen verweerschrift schrijven tegen zijn veroordeeling wegens
oproer, conspiratie, verbreking van de gemeene rust en crimen laesae majestatis.
Het beurde hem op toen hij hoorde dat het aan de Groot gelukt was aan de
gevangenschap te ontkomen (22 Mrt. 1621), want hij rekende er op dat de Groot
allereerst zijn vrijheid zou gebruiken om de wereld te overtuigen van de wettigheid
der onwettig afgezette regeering, van de onschuld der veroordeelde staatslieden,
van de onrechtmatigheid van hun proces en van de hardvochtigheid der
bovendrijvende partij. In deze verwachting werd hij niet teleurgesteld. Wanneer bij
de rechters de vrees voor de pen van Hugo de Groot er toe heeft bijgedragen om
hem tot levenslange opsluiting te veroordeelen, hebben zij hem juist beoordeeld.
Zijn verantwoording der wettelijke regeering van Holland (1622) leverde een
uitstekend staatsrechterlijk betoog over het regeeringsstelsel waarnaar Holland van
het vertrek van Leicester tot de omwenteling van 1618 was geregeerd geworden.
Het is een eervol gedenkteeken voor Oldenbarnevelts bestuur. Hogerbeets zal er
zich aan verkwikt hebben. Behalve rechtskundige en godgeleerde verhandelingen
maakte Hogerbeets op Loevestein ook gedichten en schreef hij vele brieven. Zijn
talrijke geschriften zijn verstrooid geraakt. Ook vond hij troost doordat zijn kinderen
zich bij hem lieten opsluiten en ook een neef, J o h a n B e e t s , hield hem langen
tijd achtereen gezelschap.
Hogerbeets ging lijden aan graveel en toen na den dood van Prins Maurits door
het optreden van Frederik Hendrik de heftigheid der partijschap wat luwde en op
Loevestein een besmettelijke ziekte heerschte, verzochten de kinderen overbrenging
naar een andere plaats. Door den steun van Frederik Hendrik werd het verzoek
toegestaan en op 2 Aug. 1625 werd Hogerbeets overgebracht naar het huis ter
Weer bij Wassenaar. Na aldaar 3 weken vertoefd te hebben verergerde zijn kwaal
zoodanig dat hij op 3 Sept. overleed.
Casp. Brandt noemt hem als een wijs rechtsgeleerde en een welsprekend
redenaar, nauwgezet van geweten; Hugo de Groot acht hem een voorbeeld van
een volmaakt rechtsgeleerde.
Van zijn talrijke geschriften is het bekendste de Korte inleiding tot de praktijk voor
de Hoven
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van Justitie in Holland. Achter de beroemde Inleiding tot de Hollandsche
rechtsgeleerdheid van Hugo de Groot, werd van Hogerbeets afgedrukt een opstel
over de procesorde bij de Hoven van Justitie in Holland, dat zeer op prijs gesteld
werd.
Zijn portret is geschilderd door J. Ravesteyn, gegraveerd door W. Delff, J.
Houbraken en J. van Meurs (afgebeeld in V e l i u s , Chronyk van Hoorn), en door
M. Jzn. van Miereveld, gegraveerd door H. Bary en W. Delff; een portret door een
onbekend schilder is in de universiteit van Amsterdam; voorts gegraveerde portretten
door Cl. Jz. Visscher, M. Pool, Cr. de Passe, C. de Jonker en een onbekende;
gedenkraam door Daatselaer in het Burgerweeshuis te Gorinchem
Zie: C a s p . B r a n d t , Historie van het leven van Hugo de Groot; G. B r a n d t ,
Historie van de regtspleging omtrent Oldenbarnevelt, Hogerbeets en H. de Groot;
V e l i u s , Chronyk van Hoorn; J o h a n B e e t s , Dichtkonst met brieven van R.
Hogerbeets; J. S c h e l t e m a , Geschieden letterkundig mengelwerk IV, Memorie
van Mr. R. Hogerbeets voor zijne kinderen; M. S i e g e n b e e k , Redevoeringen en
Verhandelingen: De waarde van R. Hogerbeets als mensch en als christen uit de
brieven van Loevestein: C.A. A b b i n g , Beknopte geschiedenis der stad Hoorn;
d e z ., Vervolg op V e l i u s ; W a g e n a a r ; M o t l e y ; F r u i n ; B l o k .
Wijdenes Spaans

[Hogguer, Daniël]
HOGGUER (Daniël), geb. te Sint Gallen in Zwitserland, bankier te Amsterdam en
schepen aldaar in 1748, was eerst gehuwd met M a r i a A n n a v a n R o b a i s ,
overl. 1750 en dan in 1751 te 's Gravenhage met H e n r i ë t t e d e M a u c l e r c .
Uit het eerste huwelijk: J e a n J a c q u e s , geb. 1747; uit het tweede: J e a n
G u i l l a u m e , geb. 1755 (deze had weer een zoon, die in 1847 in den
nederlandschen adel werd ingelijfd); P a u l I w a n , geb. 1760; D a n i ë l L o u i s ,
geb. 1760, later burgemeester van Amsterdam in 1814, in den adelstand verheven
1815; F r e d e r i k H e n d r i k , ged. 1763.
In de kerk van Beverwijk bevindt zich een herinneringsplaat aan D. Hogguer en
H. de Mauclerc, in den noordelijken zijmuur geplaatst.
Een pastelportret van Daniël H. door la Tour bevindt zich in het Museum te
Genève; van Jean Guillaume Hogguer bestaat een gelithografeerd portret door een
onbekend kunstenaar.
van Beurden

[Hojel, Willem Christoffel]
HOJEL (Willem Christoffel), geb. te Soeracarta 4 Juni 1831, overl. te den Helder
10 Febr. 1886, zoon van W i l l e m A u g u s t u s en van J o h a n n a C a t h a r i n a
Andrée.
Hij werd 8 Juli 1852 2e luitenant ter artillerie, 18 Nov. 1854 1e luitenant, 3 Juni
1864 kapitein, was van 1869 tot 1876 directeur der studiën aan de koninkl. milit.
academie, werd 11 Apr. 1876 majoor, 20 Jan. 1880 luit.-kolonel en voorzitter van
proefneming der artillerie te 's Gravenhage. Van 24 Juli 1880 tot diens dood was
hij adjudant van Prins Alexander en adjudant des Konings i.b.d. Op 19 Apr. 1884
bevorderd tot kolonel der artillerie, werd hij in 1885 ter beschikking van den minister
van oorlog gedetacheerd bij den staf en was tot zijn dood commandant van de
stelling van den Helder. Hij was ook voorzitter der vereeniging tot bevordering van
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krijgswetenschap en vervulde tevens het commissarisschap van de
IJselstoomtramwegmaatschappij.
Hij huwde te Arnhem 18 Juli 1863 met jkvr. A n n e C a r o l i n e M a d e l e i n e
B l o y s v a n T r e s l o n g , geb. te Utrecht 14 Nov. 1839,
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overl. te Rotterdam 26 Jan. 1911, dochter van jhr. J a c q u e s C o r n e i l l e H e n r i
en van diens 1e vrouw J a c o b a M a r i a barones v a n H e e c k e r e n v a n
Brandsenburg.
Zie: Nederl. Adelsboek (1924), 162; Alg. Ned. Familieblad IV, 105; Geneal. Herald.
Bladen I, 316.
Regt

[Holthausen, Fredericus]
HOLTHAUSEN (Fredericus), H o l t h u s e n , H o u t h u i z e , Benedictijn der abdij
Abdinghof te Paderborn, werkte als missionaris te Barneveld en Nijkerk 1680 tot
zijn ontslag 1714. De abdij Abdinghof had bezittingen en goederen te Putten met
een hof, waar twee of drie abdijheeren verbleven als rentmeester, tevens als
missionarissen van die streek (verg. art. Greg. Busch, kol. 118). Holthausen was
de tweede missionaris in Barneveld, waar hij een steun was voor de Katholieken
en gewoonlijk genoemd werd: ‘de pater van Barneveld’. Voor zijn abdij verkreeg hij
meermalen door zijn bemiddeling verschillende giften voor gewaden en kerksieraden
(1682-1705). Zijn naam komt voor onder de onderteekenaars van het verzoekschrift
ten gunste van Petrus Codde (1701), evenals die van zijn medebroeders Meinwerus
Mullerus cellerarius-missionarius en Theodorus Huk coadjutor in Putten.
Pater Holthausen keerde na 26 Febr. 1714, toen hij zijn laatsten doop in Barneveld
toediende, naar Abdinghof terug en bracht een geschenk van 1000 thaler mee,
hetwelk aan de abdij zeer gelegen kwam.
Zie: J.B. G r e v e , Gesch. der Benediktinerabtei Abdinghof in Paderborn (1894),
171, 173; Archief aartsb. Utrecht XXXV, 197-198; Batavia Sacra II, 138, 520; G.A.
v a n S c h o u w e n , De kelnarij van Putten (Arnh. 1909).
Fruytier

[Holthe, Adriaan van]
HOLTHE (Adriaan v a n ), geb. 20 Dec. 1584 te Larrelt in Oost-Friesland, overl. 19
Nov. 1661, was een zoon van W i l l e m v a n H o l t h e en C h r i s t i n a v a n
M e c k a m a . Hij was eerst gehuwd met E v a B i g g e , daarna
(huwelijksvoorwaarden 18 Sept. 1641) met C a t h a r i n a v a n E c k f e l t , overl.
1670, dochter van J u r r i a a n v a n E c k f e l t , veldoverste in dienst van den koning
van Boheme, en M a r g a r e t h a K n o p p e r t . Uit een stuk van 1666 blijkt dat hij
het collatierecht van Doornspijk had. In 1631 verkocht hij ten Have. Kinderen uit het
tweede huwelijk zijn: M a r g a r e t h a , geb. 1642, overl. 1730, 24 Juni 1685 gehuwd
met A l b e r t S a s ; Gerrit (zie aldaar); J u r r i e n , H e n r i c , J o h a n en W i l l e m ,
van wie wij vermeld vinden, dat zij naar Indië zijn vertrokken, en A r e n t , die als
vaandrig wordt vermeld.
Zie: Ned. Adelsboek V (1907), 287, XII (1914), 346.
Scholte

[Holthe, Aelt van]
HOLTHE (Aelt v a n ), geb. 14 Aug. 1716 te Harderwijk, overl. aldaar of te Amsterdam
5 Dec. 1782, was een zoon van Willem van Holthe (zie aldaar) en A l e i d a
M a r g a r e t h a F e i t h . Hij was eerst vaandrig, werd in 1747 extra-ordinaris
schepen, in 1749 schepen, in 1752 president-burgemeester te Harderwijk,
gecommitteerde ter Staten-Generaal, gedeputeerde der Veluwe, en in 1782
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gecommitteerde ter admiraliteit te Amsterdam. Hij trad 4 Aug. 1738 te Doesburg of
te Angerloo in het huwelijk met A n d r e a S m i t s , overl. Sept. 1751, dochter van
B e r n a r d u s S m i t s , burgemeester van Doesburg en B a r t h e G e s i n a F e i t h .
Als hun kinderen worden genoemd: W i l l e m B e r n a r d ; B a r t h e G e s i n a ;
Pieter Adam (zie aldaar) en A l i d a A n d r e a .
Zie: Ned. Adelsboek V (1907), 287, XII (1914), 346.
Scholte
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[Holthe, Arent van]
HOLTHE (Arent v a n ), zoon van Berent (1) v.H. (die volgt) en N e n n e S t i c k e ,
wordt als broeder van het Sint Anthoniusgilde te Elburg vermeld in 1454. Uit zijn
huwelijk met B e t t e t e n H o e v e H e n d r i k s d o c h t e r , dat in 1454 werd
gesloten, werden geboren: A r e n t , die in stukken van 1492, 1493 en 1502 wordt
vermeld, eerst gehuwd was met F e n n e M o r r h e en later met E v a v a n
C u y n r e J o h a n n e s d o c h t e r ; B e r e n t , die in 1483 schout te Elburg was en
van 1500-29 vermeld wordt als ambtsbroeder te Doornspijk, en N e n n e , die als
broeder van het Sint Jorisgilde te Elburg voorkomt.
Zie: Ned. Adelsboek V (1907), 287.
Scholte

[Holthe, Berent van (1)]
HOLTHE (Berent v a n ) (1), overl. na 1447 en voor 1454, zoon van G e r r i t v a n
H o l t h e , die omstreeks 1390 nog in leven was, werd 3 Juli 1404 beleend met
Ebbenerve in Oosterwolde. Uit zijn huwelijk met N e n n e S t i c k e
J o h a n s d o c h t e r werden geboren: Gerrit (zie aldaar); Arent (zie aldaar);
P a s m a n , die eerst getrouwd was met G e e r t r u y H e n d r i c k s , dochter van
G e r r i t H e n d r i c k s , burgemeester van Elburg, later met H e y l e v a n Y e t h e ;
en L u t g a r t , voor 1474 gehuwd met H e n r i c t o e B o e c o p . Uit verschillende
stukken valt op te maken, dat Berent van Holthe als een veluwsch edelman werd
erkend.
Zie: Ned. Adelsboek V (1907), 287.
Scholte

[Holthe, Berent van (2)]
HOLTHE (Berent v a n ) (2), zoon van P a s m a n v a n H o l t h e en G e e r t r u y
H e n d r i c k s , wordt in 1482 vermeld als burgemeester van Elburg. Verder komt
hij herhaaldelijk voor als een der gerechtslieden van den drost, b.v. in 1500, 1518,
1529. Ook wordt hij vermeld als broeder van het Sint Anthoniusgilde. Zijn vrouw
heette T r u d e of T r o y t g e n , zijn dochter G e e r t r u d .
Scholte

[Holthe, Gaspar of Jasper van]
HOLTHE (Gaspar of Jasper v a n ), een zoon van Henric van Holthe (zie aldaar) en
C e c i l i a S c h a e p , overl. voor 24 Apr. 1619, kamerheer van den hertog van
Lotharingen en opperstalmeester aan het hof van Eric van Brunswijk, na diens dood
in dienst bij de hertogin-weduwe Dorothea van Brunswijk, geb. hertogin van
Lotharingen, trad te Zwolle in het huwelijk met E l i v i a d e B o s c o
(huwelijksvoorwaarden van 8 Juni 1594), hofdame van de hertogin-weduwe van
Brunswijk. Als hun kinderen worden genoemd F r a n s en C h r i s t i n a .
Scholte

[Holthe, Gerrit van (1)]
HOLTHE (Gerrit v a n ) (1), een zoon van Berent v.H. (1) (zie aldaar) en N e n n e
S t i c k e , overl. na 1473, doch vóór 4 Sept. 1481, trad vóór 1448 in het huwelijk met
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G r e t e d i e B o e s e en wordt in 1442 vermeld als burgemeester van Elburg. In
1449 werd hij beleend met Wissingen in het kerspel Doornspijk, in 1450 met
Ebbenerve, in hetzelfde jaar met Corlserve in Oosterwolde, welk leen hij in 1473 en
in 1481 opnieuw ontving. In 1450 wordt hij als broeder van het Sint Anthoniusgilde
te Elburg genoemd. Zijn dochter M a r i a was gehuwd met J a n v a n
O l d e n b a r n e v e l t , burgemeester van Elburg, zijn dochter N e n n e met A r e n t
van Venen Johanszoon.
Scholte

[Holthe, Gerrit van (2)]
HOLTHE (Gerrit v a n ) (2), een zoon van Henric v.H. (1) (zie aldaar) en F o o i s c h e
G r e v e n , overl. 1556, trad 23 Aug. 1538 in het huwelijk met E v a P e l e , overl.
28 Sept. 1590 of 27 Nov. 1591, vrouwe van ten Have en ter Noot, dochter van
W i l l e m P e l e en A d r i a n a R u t g e r s . Van 1542 tot 1545 was hij burgemeester
te Elburg, in 1545 wordt hij genoemd als ambtsjonker te Doornspijk. In 1554 is hij
door den
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landdrost van de Veluwe verschreven als een gequalificeerd edelman en lid van de
ridderschap. Van zijn kinderen worden genoemd: H e n r i c , die in 1566 om zijn
geloofsovertuiging naar Emden vluchtte, waar hij hervormd predikant werd en 25
Apr. 1574 overleed; W i l l e m , die in 1567 om dezelfde reden naar Oost-Friesland
vluchtte, in 1576 predikant werd te Larrelt, gehuwd was met C h r i s t i n a
M e c k e m a en in 1602 te Larrelt overleed; A r e n t , die vóór 27 Nov. 1591 overleed,
in 1578 vermeld wordt als schout te Elburg, en die eerst met J a n n e t j e t o e
W a t e r , daarna met G e e s j e R i e b e n gehuwd was; en J o h a n , overleden
waarschijnlijk kort voor 7 Juni 1621, gehuwd met S a r a K o t h g e n , in 1578
burgemeester en daarna o.a. in 1582 secretaris van Elburg.
Zie: Ned. Adelsboek V (1907), 287, XII (1914), 346.
Scholte

[Holthe, Gerrit van (3)]
HOLTHE (Gerrit v a n ) (3), geb. 29 Febr. 1644 te Elburg, overl. te Harderwijk 24
Mei 1694, was een zoon van Adriaan van Holthe (zie aldaar) en C a t h a r i n a v a n
E c k f e l t . Van 1674-84 was hij schepen te Harderwijk, van 1684-94 schout aldaar.
11 Mei 1666 trad hij aldaar in het huwelijk met J o h a n n a K e y s e r of K e y s e r s ,
overl. 1730, dochter van H e n r i c K e y s e r of K e y s e r s en G e e r t r u i d v a n
G r o l l t e Harderwijk. Zijn dochter G e e r t r u y , geb. 1668, huwde met H e n r i c
B a r n e r s , schout te Giethoorn; zijn zoon H e n r i c , waardijn van de provinciale
geldersche munt, overleed 1700; verder worden genoemd Willem (zie aldaar) en
A d r i a a n , overl. 15 Apr. 1738, voor de eerste maal gehuwd met W i l l e m i n a
v a n d e P o e l l , voor de tweede maal met J u d i t h M a r g a r e t h a
Wilbrenninck.
Zie: Ned. Adelsboek V (1907), 287, XII (1914), 346.
Scholte

[Holthe, Henric van (1)]
HOLTHE (Henric v a n ) (1), overl. 1539, zoon van A r e n t v a n H o l t h e en F e n n e
M o r r h e , wordt in 1511 vermeld als schout te Elburg. Hij trad in 1502
(huwelijksvoorwaarden 4 Dec.) in het huwelijk met F o o i s c h e G r e v e n , overl.
1557, dochter van J o h a n G r e v e n en A d e l h e i d v a n V o r s t e l e r , bij welk
huwelijk hij o.a. het erf te Oosterwolde, door zijn moeder verkregen, inbracht. In een
deductie van de gebroeders G e r r i t N i c o l a a s en A e l t v a n H o l t h e wordt
ten bewijze van de riddermatigheid van hun geslacht aangevoerd, dat Henric van
Holthe in 1511 schepen en in 1545 stadhouder van Zijne Keizerlijke Majesteit te
Elburg was.
A. v a n S l i c h t e n h o r s t , Geldersche geschiedenissen XIII, 481 deelt mede,
dat Henrick van Holthe, in de wandeling Meholt genaamd, gekozen werd tot drossaart
van het slot te Harderwijk. S c h r a s s e r t noemt hem in Harderwijksche antiquiteiten
I, hoofdstuk 17, hoofddrost van die stad. Hij had vier kinderen: J o h a n , die in 1541
als priester wordt vermeld; A r e n t g e n , overleden in 1554, in 1502 gehuwd met
A r e n d F e i t h , later burgemeester van Elburg; F e n n e , overleden 1529; en Gerrit
(zie aldaar).
Zie: Ned. Adelsboek V (1907), 287, XII (1914), 346.
Scholte
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[Holthe, Henric van (2)]
HOLTHE (Henric v a n ) (2), overl. vóór 10 Nov. 1598, een zoon van G a s p a r v a n
H o l t h e en E l i s a b e t h S p l i j t h o f , wordt in 1556 vermeld als burgemeester
van Zwolle. Hij was eerst gehuwd met C e c i l i a S c h a e p , welke naam ook
voorkomt als S c h a e p h o r s t of S c h a p s h o e f f t , na haar dood trad hij 28 Jan.
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1585 in het huwelijk met R u t g e r a v a n S o u d e n b a l c h , dochter van J o h a n
v a n d e n S o u d e n b a l c h , heer van Urk en Emmeloord, en J o h a n n a v a n
d e n B o e t z e l a e r . Als kinderen uit het eerste huwelijk worden genoemd: Gaspar
(zie aldaar); Warner (zie aldaar); H e r b r e c h t of H e r b e r t , overl. vóór of op 26
Aug. 1628, eerst gehuwd met J a c o b a J a c o b s e n , daarna in 1599 met A l e i d a
L u l o f s ; A n n a , gehuwd met een spaansch veldoverste A l v a r e z ; W a l b u r g a ,
overl. 1621, gehuwd met W a r n e r U l g e r ; F i j e of S o p h i e , gehuwd met J o h a n
D o y s , schout te Dalfsen, en H e n r i c a , gehuwd met G e e r t R e n g e r s . Een
dochter uit het tweede huwelijk C e c i l i a , overl. na 1623, was gehuwd met J a n
Cockman.
Scholte

[Holthe, Pasman van]
HOLTHE (Pasman v a n ), zoon van P a s m a n v a n H o l t h e en H e y l e v a n
Y e t h e , wordt in 1504 genoemd als burgemeester van Zwolle. Hij huwde vóór 1486
met M e t t e t e n W a t e r , die vóór of in 1517 overleed, daarna met een jonkvrouw
v a n I t t e r s u m en vervolgens vóór 1526 met W y s e D o y s P e t e r s d o c h t e r .
Als kinderen uit het eerste huwelijk worden genoemd: G a s p a r , die in 1531
voorkomt als burgemeester van Zwolle en dijkgraaf van Salland, eerst gehuwd was
met E l i s a b e t h S p l i j t h o f , later met A n n a v a n I n g e n ; H e y l e , eerst
gehuwd met J o h a n v a n Y r t h e , later met J a n of J o h a n v a n P a d e v o o r t .
Uit het tweede huwelijk werd een dochter S o p h i a geboren, uit het derde huwelijk
een zoon P e t e r , die vóór of in 1601 overleed en gehuwd was met A l i j d t K r i j t h ,
en een dochter G r i e t e , gehuwd met G e l m e r of H e n d r i k W a n i n c k , in 1548
rechter te Olst.
Scholte

[Holthe, Pieter Adam van]
HOLTHE (Pieter Adam v a n ), geb. op het huis Mulmer 3 Febr. 1749, overl. te
Rhebrugge bij Ruinen 27 Aug. 1782, een zoon van Aelt van Holthe (zie aldaar) en
A n d r e a S m i t s , werd luitenant bij de dragonders, en trad in het huwelijk met
R o e l i n a G i j s b e r t a G e r a r d i n a v a n d e n C l o o s t e r , geb. 12 Apr. 1746
te Ruinen, overl. 12 Juni 1824 op Rhebrugge, dochter van R u d o l p h O t t o v a n
d e n C l o o s t e r en H e n r i ë t t a C h r i s t i n a S i g e r s t e r B o r g , waardoor
hij heer van Rhebrugge werd. Uit dit huwelijk, dat 21 Oct. 1771 te Kampen werd
gesloten, werden geboren: A n d r e a , geb. 13 Nov. 1773, overl. 4 Apr. 1825, gehuwd
met G o d e r t W i l l e m d e V o s v a n S t e e n w i j k ; Rudolph Otto (zie aldaar);
A a l t W i l l e m v a n H o l t h e t o t O l d e n g a a r d e n , geb. 23 Oct. 1780, overl.
17 Jan. 1854, burgemeester van Dwingelo, gehuwd met G e e r t r u i d A g n e s
v a n D e d e m , en P i e t e r A d a m , geb. 23 Febr. 1782 of 1783, overl. te Demerary
27 Juli 1823, benoemd in de ridderschap van Drente 20 Febr. 1816, vertrokken naar
Demerary in 1821, 31 Mei 1814 gehuwd met E d z a r d i n a J a c o b a d e D r e w s .
Zie: Ned. Adelsboek V (1907), 288, XII (1914), 347.
Scholte

[Holthe, Rudolph Otto van]
HOLTHE (Rudolph Otto v a n ), geb. op het huis Rhebrugge bij Ruinen 17 Aug. 1772,
overl. op het huis Echten bij Hoogeveen 20 Jan. 1832, was een zoon van Pieter
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Adam van Holthe (zie aldaar) en R o e l i n a G i j s b e r t a G e r a r d i n a v a n d e n
C l o o s t e r . Door zijn huwelijk met A n n a G e e r t r u i d e v a n E c h t e n , vrouwe
van Echten en Echtens Hoogeveen, geb. 12 Aug. 1777, overl. 30 Dec. 1854, dochter
van R o e l o f v a n E c h t e n en A n n a W i l -
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h e l m i n a T j a r d a v a n S t a r k e n b o r g h , werd hij heer van Echten en Echtens
Hoogeveen. 28 Aug. 1814 werd hij benoemd in de ridderschap van Drente, waarvan
hij later president werd. Uit zijn huwelijk, dat 30 Maart 1802 te Ruinen werd gesloten,
werden acht kinderen geboren: R u d o l p h A r e n t , geb. 6 Juni 1803, overl. 19
Dec. 1875, lid van de Gedeputeerde staten van Drente; R o e l i n a G i j s b e r t a
G e r d i n a , geb. 17 Oct. 1804, overl. 7 Juni 1835; Pieter Adam (zie aldaar);
A l l e g o n d a S u s a n n a , geb. 31 Mrt. 1808, overl. 12 Mei 1859; H e n d r i k
G e r a r d , geb. 21 Apr. 1810, overl. 2 Juni 1879, kantonrechter te Hoogeveen;
H e n r i ë t t e C h r i s t i n e , geb. 13 Juni 1813, overl. 9 Sept. 1842; Anne Willem
(zie aldaar) en D i d o C e c i l i a , geb. 2 Juni 1818, overl. 8 Dec. 1841.
Zie: Ned. Adelsboek V (1907), 288, XII (1914), 347.
Scholte

[Holthe, Warner van]
HOLTHE (Warner v a n ), overl. kort vóór 13 Sept. 1614, was een zoon van Henric
van Holthe (zie aldaar) en C e c i l i a S c h a e p . In 1596 wordt hij vermeld als
burgemeester van Zwolle, in 1598 als raad van die stad, in 1614 wordt hij schout
genoemd. 6 Sept. 1586 trad hij in het huwelijk met A n n a v a n I t t e r s u m , dochter
van W o l f v a n I t t e r s u m en C h r i s t i n a v a n D o r t h . Hun dochter C e c i l i a
trad in het huwelijk met A r e n t v a n O l d e n e e l , verder wordt een dochter
C h r i s t i n a genoemd.
Scholte

[Holthe, Willem van]
HOLTHE (Willem v a n ), ged. te Harderwijk 5 Sept. 1679, was een zoon van Gerrit
van Holthe (zie aldaar) en J o h a n n a K e y s e r of K e y s e r s . In 1703 was hij
schepen van Harderwijk, in 1724, 1725, 1726 en 1729 gecommitteerde ter
generaliteitsrekenkamer, in 1749 president-burgemeester van Harderwijk. Ook wordt
hij genoemd als gedeputeerde van de Veluwe en als gecommitteerde ter
Staten-Generaal. Hij was gehuwd met A l e i d a M a r g a r e t h a F e i t h , geb. te
Harderwijk in 1690, overl. aldaar in 1752, dochter van A n d r i e s F e i t h , heer van
Mulmer, en M a r g a r e t h a v a n H o o l w e r f f . Uit dit huwelijk werden geboren:
G e r r i t N i c o l a a s , 24 Apr. 1709 ged. te Harderwijk, in 1733 onderkerkmeester
aldaar, 24 Sept. 1737 gehuwd met M a g d a l e n a E l s a b e v a n d e n C l o o s t e r ,
geb. 20 Sept. 1708, dochter van Z e n o E r n s t v a n d e n C l o o s t e r t o t
R h e b r u g g e en H e l e n a G e e r t r u y v a n d e n C l o o s t e r ; en A e l t (zie
aldaar).
Zie: Ned. Adelsboek V, 287, XII (1914), 346.
Scholte

[Holthe tot Echten, Anne Willem van]
HOLTHE TOT ECHTEN (Anne Willem v a n ), geb. te Echten 21 Febr. 1816, overl.
te Assen 9 Febr. 1900, was een zoon van Rudolph Otto van Holthe (zie aldaar) en
A n n a G e e r t r u i d a v a n E c h t e n . Hij studeerde te Groningen in de rechten,
promoveerde aldaar 16 Juni 1838, en deed in 1847 examen als candidaat-notaris.
In 1850 werd hij benoemd tot directeur van de Drentsche Kanaalmaatschappij, tot
welker oprichting hij als medeconcessionaris veel had bijgedragen. Nadat hij in
Sept. 1853 ontslag had genomen, werd hij 12 Mrt. 1854 benoemd tot notaris te
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Assen, hij bleef dit tot 1 Febr. 1899. 8 Mei 1845 was hij benoemd tot deken van de
orde van advocaten, welke waardigheid hij meer dan 40 jaar bekleedde. Als directeur
van de Drentsche Kanaalmaatschappij heeft hij veel tot stand gebracht. Aan zijn
krachtig optreden was het te danken, dat de Hoogeveensche Vaart werd verbeterd
en verlengd, waardoor de uitgestrekte venen in het

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

395
oosten van Drente konden worden geëxploiteerd. Ook na zijn aftreden als directeur
van de maatschappij bleef de Hoogeveensche Vaart steeds een voorwerp van zijn
belangstelling en voortdurend ijverde hij voor de verlenging tot aan de pruisische
grens en voor de verbinding met de pruisische kanalen. Toen de regeering in 1880
concessie voor de verlenging tot aan de grens had verleend, belastte hij zich zelf
met de uitvoering van het werk, dat onder zijn krachtige leiding reeds in 1894 zoo
goed als voltooid was. Door zijn onvermoeid werken heeft hij veel voor de
ontwikkeling van den landbouw, voor de heideontginning en voor de veenexploitatie
in Drente kunnen doen. Vooral het ZO. van deze provincie heeft in dit opzicht veel
aan hem te danken. Hij schreef verschillende brochures, het meest bekend is die,
welke in 1862 over den toestand van de gemeente Emmen verscheen. 12 Apr. 1843
trad hij in het huwelijk met M a r i a L o u i s a H o r a B u m a , geb. te Holwerd 5 Juli
1820, overl. te Assen 7 Mei 1894, dochter van J o h a n H o r a B u m a en J a n k e
S i m o n s . Uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren.
Zie: Ned. Adelsboek XII (1914), 349, XXIII (1925), 310.
Scholte

[Holthe Tot Echten, Pieter Adam van]
HOLTHE TOT ECHTEN (Pieter Adam v a n ), geb. 4 Jan. 1807 op het huis Echten
bij Hoogeveen, overl. te Assen 12 Febr. 1883, was een zoon van Rudolph Otto van
Holthe (zie aldaar) en A n n a G e e r t r u i d a v a n E c h t e n . Hij was president
van het provinciaal gerechtshof in Drente. 12 Apr. 1845 trad hij te Dordrecht in het
huwelijk met P e t r o n e l l a M a r i a N i c o l e t t e d e C o u r t , geb. aldaar 8 Oct.
1814, overl. te Assen 2 Jan. 1883, dochter van E t i e n n e J e a n d e C o u r t en
Margaretha Westerouen van Meeteren.
Uit hun huwelijk werden zes kinderen geboren: R u d o l p h O t t o , geb. 10 Juni
1846, overl. 18 Febr. 1848; A n n a G e e r t r u i d a , geb. 22 Juni 1849, overl. 5 Mei
1877, gehuwd met H e n d r i k v a n d e r W i j c k ; R u d o l p h O t t o A r e n d , geb.
22 Juni 1849, kantonrechter te Emmen, 5 Juni 1885 gehuwd met M a r i a D i g n a
O o s t i n g ; H e n d r i k G e r a r d geb. 11 Jan. 1852, gehuwd met H e n r i ë t t e
C h r i s t i n e D i d o C e c i l i a v a n H o l t h e t o t E c h t e n ; en R u d o l p h O t t o ,
geb. 7 Mrt. 1854, raadsheer in het gerechtshof te 's Gravenhage, 22 Aug. 1889 te
Velp gehuwd met C o r n e l i a J o h a n n a K u y p e r v a n H a r p e n .
Zie: Ned. Adelsboek V (1907), 289, XII (1914), 348.
Scholte

[Holtmolen, Engelbert van]
HOLTMOLEN (Engelbert v a n ), heer van Tegelen 1595-1627, overl. Apr. 1627,
zoon van J o h a n , heer van de Putting onder Kessel en van een dochter van Sybert
van Eyll, heer van Baerlo; vermeld als leenheer 1 Mrt. 1595, op de guliksche
riddercedul, op den landdag te Düsseldorf 1610-11; in 1624 werd hij beleend met
25 metoenen staande op den tol te Valkenburg; hij huwde M a r g a r e t h a v a n
H o n d t , waarvan drie jong gestorven zoons. Zijn zuster J o h a n n a erfde de
heerlijkheid Tegelen en het kasteel Holtmolen.
Zie: J a n V e r z i j l , Proeve eener genealogische studie der opvolgende heeren
van Tegelen en het kasteel Holtmolen (Holtmühle) aldaar (m.s.); Maasgouw (1894),
42; Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXXIII (1896-97), 347,
355.
Verzijl
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[Holtmolen, Frans van]
HOLTMOLEN (Frans v a n ), heer van Tegelen 1540-84, zoon van Johan (3) (die
volgt), ver-
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meld als leenheer 1540, 1576 en 1577. Hij werd 10 Juli 1544 na den dood zijns
vaders met de heerlijkheid Tegelen en het huis Holtmolen beleend; 24 Nov. 1549
werd hij als guliksch ambtman te Brüggen, Dülken, Dahl, Venrath en Suchtelen
benoemd en in 1579, zonder vermelding van reden, afgezet en als zoodanig
vervangen door Bertram van den Bylandt. Hij was een vurig aanhanger der nieuwe
leer; zijn heerlijkheid Tegelen werd een schuilhoek voor gereformeerde predikanten.
Hij had aldaar een zekeren Johan Bachaus of Backus, die vroeger pastoor te Breijel
was geweest, als zoodanig aangesteld. Deze, die ook de nieuwe leer was toegedaan,
gaf door zijn predikaties veel aanstoot, daar uit Venlo honderden naar hem kwamen
hooren. Het Hof van Arnhem gaf 28 Aug. 1563 aan Johan van Wittenhorst, drost
van Montfort, last, zich met den heer van Tegelen in verbinding te stellen, ten einde
gedaan te krijgen, dat genoemde geestelijke door een rechtzinnigen priester
vervangen werd. De heer van Tegelen heeft ook veel schuld gehad aan de troebelen
en predikaties vóór en binnen Venlo in 1566, die aanleiding werden tot den
beeldenstorm aldaar. Dit blijkt ook uit twee missiven, de ééne is een brief der
schepenen van Venlo aan hem geschreven, en de andere zijn antwoord daarop.
Ook is hij volgens getuigenis van Jan Breman, de Oude, raad van Venlo, meermalen
aldaar naar de predikaties gaan luisteren en ten Avondmaal gegaan en volgens
verklaring van Johan Breman, de Jonge, heeft hij den predikant Leonardus vangen
Hörstgen op zijn slot te Tegelen ontvangen. Eveneens verklaarde Pauwels Broers,
den 9. Oct. 1567, dat de drost Holtmolen den predikant vangen Hörstgen op den
eersten dag van zijn predikatie (4 Aug. 1566) in zijn rijtuig heeft medegenomen en
alleen dien dag naar de predikatie is komen zien, maar dat hij diens echtgenoote
meermalen naar de predikaties heeft zien komen. In 1579 verscheen een bende
spaansch krijgsvolk, onder kapitein Johan van Croy, in het ambt Brüggen. De
inwoners van Bracht, Kaldenkirchen, Tegelen en andere plaatsen werden geheel
uitgeplunderd en moesten 31916 daalders schatting opbrengen. De ambtman Frans
van Holtmolen heer van Tegelen, leed aan zijn huis aldaar een verlies van 1000
daalders. Ook stierven terzelfder tijd in zijn slot te Brüggen zijn eenige zoon F r a n s
en vijf dienaars aan de pest, die wel door de Spanjaarden hierheen was gebracht.
Frans van Holtmolen vernieuwde 30 Mei 1556 den eed als heer van Tegelen en
tochtigde 26 Sept. 1580 zijn vrouw Johanna van Harff.
Hij huwde eerst M a r g a r e t h a v a n B o e d b e r g , dochter van C o r n e l i s ,
erfmaarschalk van het hertogdom Gelder; daarna 20 Jan. 1564 J o h a n n a v a n
H a r f f , dochter van W i l l e m , heer van Alstorf.
Zie: J a n V e r z i j l , Proeve eener genealogische studie der opvolgende heeren
van Tegelen en het kasteel Holtmolen (Holtmühle) aldaar (m.s.); Maasgouw (1894),
39, 46, 51, 52, 71; Publ. de. la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXXIII
(1896-97), 355; J.S. v a n V e e n , Bijdragen tot de geschiedenis der hervorming in
het Overkwartier van Gelderland (1543-68) in bovengenoemde Publ. XLI (1905),
342-344 en XLIV (1908), 113; Archives Générales du Royaume à Bruxelles, Papiers
d'Etat et de l'Audience, reg. no. 516 en 520; J. D e i l m a n n , Geschichte des Amtes
Brüggen I (1927), 42-44, 49, II (1930), 95-96, 201; J a n V e r z i j l , Het kasteel
Holtmühle te Tegelen en zijn bewoners in De Nedermaas (Dec. 1929), 53-54.
Verzijl
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[Holtmolen, Johan van (1)]
HOLTMOLEN (Johan v a n ) (1), zoon van Otto (die volgt), heer van Tegelen,
daarmede beleend 1420 en 1425, was in 1428 getuige van zijn broeder Vulling en
7 Dec. 1455 eveneens bij het opstellen van het huwelijksverdrag tusschen Jan van
Nyvenheim en Gertruda Rosen; hij vernieuwde 5 Oct. 1473 den eed als heer van
Tegelen en Holtmolen.
Zie: J a n V e r z i j l , Proeve eener genealogische studie der opvolgende heeren
van Tegelen en het kasteel Holtmolen (Holtmühle) aldaar (m.s.); Maasgouw (1894),
35, 71.
Verzijl

[Holtmolen, Johan van (2)]
HOLTMOLEN (Johan v a n ) (2), heer van Tegelen, zoon van Vulling (die volgt), in
oorkonden vermeld 1479-93, huwde met C h r i s t i n a v a n M o n t f o r t . Iets naders
is niet van hem bekend. Zijn kinderen waren: Johan (3) (die volgt); E g b e r t , was
in 1502 in twist met Johan en Karel van Spee; hun scheidsman bij het vergelijk was
Goert van Kessel; 13 Apr. 1515 gaf hij met zijn broeders S i b e r t en O t t o aan het
convent van St. Odiliënberg een beemd gelegen aldaar.
Zie: J a n V e r z i j l , Proeve eener genealogische studie der opvolgende heeren
van Tegelen en het kasteel Holtmolen (Holtmühle) aldaar (m.s.).
Verzijl

[Holtmolen, Johan van (3)]
HOLTMOLEN (Johan v a n ) (3), heer van Tegelen, zoon van den voorgaande, in
oorkonden vermeld 1493-1540; in 1493 ontving hij door overdracht van Evert en
Frederik Overlacker een som van 32 postulaat gulden op den laathof te Heythuysen;
25 Nov. 1496 is hij als lid der guliksche ridderschap medebezegelaar der
huwelijksovereenkomst tusschen Maria, eenige dochter van Willem, hertog van
Gulik en Berg, en Johan, zoon van Jan, hertog van Cleef; in 1531 en 1541 wordt
hij vermeld als leenman van het graafschap Horn en 3 Jan. 1534 als leenheer.
Hij was gehuwd met M e t t e l v a n E n g e l s d o r f gen. M e r ö t g e n , die het
leven schonk aan: Frans (zie eigen artikel hiervoor), G o d e r t , E n g e l b e r t en
J o h a n , heer van de Putting, vermeld allen in 1551; W i l l e m , heer van de Munt,
vermeld 1576 en 1577.
Zie: J a n V e r z i j l , Proeve eener genealogische studie der opvolgende heeren
van Tegelen en het kasteel Holtmolen (Holtmühle) aldaar (m.s.); Maasgouw (1894),
38, 51; Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXXIII (1896-97)
354-355.
Verzijl

[Holtmolen, Otto van]
HOLTMOLEN (Otto v a n ), heer van Tegelen, vermeld 1394-1420. Van het kasteel
Holtmolen of Holtmühle wordt het eerst melding gemaakt in het jaar 1394. Otto van
Holtmolen werd in 1402 met de oude heerlijkheid Tegelen met haar toebehoor en
de smalle tiende aldaar beleend; eveneens met de kerkegift van Tegelen en Breijell
en de halve kerkegift van Beesel; alsook met het huis Holtmolen (of Holtmühle), de
groote en rubetiende, het gehucht Steijl aan de Maas en Bongartshof met de laten
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en gehoorigen. Hij was gehuwd met E l i s a b e t h (?) v a n T e g e l e n , dochter of
zuster van Bernard van Tegelen (vgl. artikel). Zijn zoon Johan (1) gaat voor.
Zie: J a n V e r z i j l , Proeve eener genealogische studie der opvolgende heeren
van Tegelen en het kasteel Holtmolen (Holtmühle) aldaar (m.s.); d e z ., Het kasteel
Holtmühle te Tegelen en zijn bewoners in De Nedermaas (Dec. 1929), 53; Maasgouw
(1894), 35, 71; J o s e p h D e i l m a n n , Geschichte des Amtes Brüggen (Süchteln
1930) II, 12.
Verzijl

[Holtmolen, Vulling van]
HOLTMOLEN (Vulling v a n ), heer van Tegelen, in oorkonden vermeld 1420-79,
zoon van Otto, die voorgaat. Hij werd in 1420 met Tegelen en het kasteel Holtmolen
beleend;
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hij verkocht 1 Oct. 1428 met zijn echtgenoote G u d u l e H e r k e n b o s c h , aan de
stad Roermond de helft van den tol te Kessel, waarvan de andere helft aan Willem
van Kessel toebehoorde; getuigen Johan, Engelbert, Hendrik en Godert van
Holtmolen; in 1435 was hij schepen te Roermond; 23 Juni 1454 medebezegelaar
eener oorkonde van Vincent, graaf van Meurs en diens echtgenoote Anna van
Beyeren, en 7 Dec. 1455 van het huwelijkscontract tusschen Johan van Nijvenheim
en Gertrudis Rosen; 27 Oct. 1463 is hij getuige bij een overeenkomst tusschen Dirk
van Tegelen en Margaretha van Spee, echtelieden; in 1479 was hij overleden. Zijn
kinderen waren: Johan (2) (zie eigen artikel); O t t o , die 26 Nov. 1473
medebezegelaar eener oorkonde van Willem, zoon tot Egmond was; B e a t r i x ,
huwde volgens contract d.d. 15 Mei 1477 G o e r t v a n K e s s e l genaamd
R o e f f a r t ; G e r a r d , was 25 Mei 1483 met zijn broeders Johan en Vulling een
der bezegelaars van het huwelijkscontract tusschen Willem van Baerle en Godefrida
Mercator (zijn weduwe H e l w i c h verkocht 25 Nov. 1533 met haar zonen G e r r i t
en V u l l i n g voor scholtis en schepenen van Venlo aan Jan die Roey en zijn
echtgenoote Gertruydt een rente van 18½ horns gulden uit hun tiende, gelegen aan
deze zijde van de Wylrebeek in het gerecht van Venlo); V u l l i n g , pastoor van
Tegelen, vermeld als voren, was 24 Apr. 1505 overleden; E v e r h a r d was 24 Apr.
1505, met zijn zoon Vulling, erfgenaam eener rente van voornoemden pastoor
Vulling; 3 Jan. 1534 bekende hij met zijn echtgenoote B a r b a r a v a n V l o d r o p
en zijn zonen V u l l i n g en J a s p e r , van Gerard van Kessel genaamd Roffert 100
hornsche guldens geleend te hebben.
Zie: J a n V e r z i j l , Proeve eener genealogische studie der opvolgende heeren
van Tegelen en het kasteel Holtmolen (Holtmühle) aldaar (m.s.); Maasgouw (1894),
35, 38-39, 52, (1895), 48, 51; over de weduwe van Gerard: Protocollenregister van
Venlo 1533 op het rijksarchief te Maastricht.
Verzijl

[Holvoet, jhr. Mr. Benoit Joseph]
HOLVOET (jhr. Mr. Benoit Joseph), geb. te Dadizele, provincie West-Vlaanderen
27 Febr. 1763, overl. te Mechelen, provincie Antwerpen 24 Jan. 1838, was de zoon
van J a c q u e s H o l v o e t en I s a b e l l a d e S i m p e l .
Hij studeerde te Leuven, waar hij het diploma van licencié en droit verwierf en
werd vervolgens advocaat en conseiller pensionnaire te Oostende. Hij werd
omstreeks 1797 conseiller de préfecture van het departement Lijs en maître des
requêtes bij den parijschen staatsraad, daarna directeur der tabaksregie, prefect
van het departement Jemappes te Bergin en eindelijk prefect van het departement
Loire te Montbrison.
In 1814 keerde hij naar de Zuidelijke Nederlanden terug. Hij sloot zich bij de
nederlandsche regeering aan en werd bij Koninklijk besluit van 1815 benoemd tot
lid der commissie tot het ontwerpen van een grondwet voor het vereenigd koninkrijk.
Op 1 Sept. 1815 werd hij tot lid der Tweede Kamer voor West-Vlaanderen benoemd.
Bovendien werd hij 16 d.a.v. tot lid van den Raad van State benoemd ten einde dat
ambt tegelijk met het kamerlidmaatschap waar te nemen. Deze combinatie werd
hem te zwaar en op zijn verzoek werd hij bij zijn periodieke aftreding in Oct. 1819
op 10 Juli te voren niet herkozen. Op 17 Jan. 1820 werd hij met ingang van 10 Febr.
benoemd tot gouverneur van Noord-Brabant onder eervol ontslag als lid van den
Raad van State. Op 23 Nov. 1822 werd hij in hetzelfde
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ambt benoemd in West-Vlaanderen, zijn geboorteland. Hij heeft in deze ultra-clericale
provincie veel moeite gedaan en met gunstigen uitslag, om kamerleden, die der
regeering gunstig gezind waren, gekozen te krijgen. Wegens den staat zijner
gezondheid verkreeg hij op zijn verzoek eervol ontslag als gouverneur op 9 Mei
1826. Tegelijk werd hij benoemd tot lid der Eerste Kamer. Hij verhuisde nu naar
Mechelen en heeft sedert geen openbaar ambt bekleed. In Oct. 1830 verkreeg hij
eervol ontslag als lid der Eerste Kamer. Hij werd in 1823 geadeld.
Hij huwde 18 Jan. 1797 T h é r è s e J o s é p h i n e G o v a e r t , geb. 7 Febr. 1775,
overl. 26 Apr. 1847, bij wie hij 6 zonen en 3 dochters had.
Ramaer

[Hon, Charles Amé Joseph graaf le]
HON (Charles Amé Joseph graaf l e ), geb. te Doornik 10 Jan. 1792, overl. te Parijs
30 Apr. 1868, was de zoon van een bekwaam rechtsgeleerde. Reeds in 1802 werd
hij naar Frankrijk gezonden ten einde daar zijn opleiding te ontvangen, eerst in het
prytaneum van St. Cyr bij Versailles, waar hij middelbaar, en op het lyceum Napoleon,
waar hij hooger onderwijs in de rechten ontving. Zijn vader overleed in 1812 en le
Hon keerde in 1813 te Doornik terug, waar hij advocaat en 25 Juni 1814
adjunct-maire werd. Toen Willem I in het laatst van 1815 in de Zuidelijke Nederlanden
de leden van den raad benoemde, was hij daarin niet begrepen, maar 16 Aug. 1817
benoemde de Koning hem tot schepen van Doornik.
De raad van Doornik koos hem 1 Juni 1820 tot lid der Provinciale staten van
Henegouwen en op 29 Nov. 1824 werd hij door zijn medeleden in de staten tot lid
der Tweede Kamer gekozen. Dit was wel een bewijs hoe zijn bekwaamheid op prijs
gesteld werd; er waren toch uit Henegouwen van de 7 leden reeds 4 uit het
arrondissement Doornik en nu werd hij als 5e gekozen.
Le Hon werd spoedig een der hoofden van de liberale partij. In de eerste jaren
was hij als anti-clericaal niet tegen Willem I, hoewel hij de harde maatregelen, vooral
op raad van van Maanen (dl. III, kol. 803) genomen, niet goedkeurde. Op het
voorbeeld van Dotrenge (dl. VIII, kol. 422) en Reyphins improviseerde hij zijn
redevoeringen, terwijl bijna alle andere zuidelijke leden die voorlazen.
Op 7 Apr. 1827 beklaagde hij zich, dat de Tweede Kamer geen recht van
amendement had. Op 4 Dec. 1828 ondersteunde hij het voorstel van de Brouckere
tot afschaffing der wreede straffen. Op 3 Mrt. 1829 stelde hij met het
noord-nederlandsche lid Corver Hooft (dl. IV, kol. 777) voor, een adres tot den
Koning te richten, waarbij gewezen werd op de gisting in de zuidelijke provinciën
en voorgesteld werd, maatregelen tot bevrediging te nemen. Op 5 Mrt. d.a.v. hield
hij een rede, waarin hij als dringende noodzakelijkheid de ministerieele
verantwoordelijkheid aanwees. Het voorstel der beide leden, dat ook nog op
verschillende andere onderwerpen betrekking had, welke in een 150-tal adressen
uit de zuidelijke provinciën behandeld waren, werd met 55 tegen 44 stemmen
aangenomen. Een dergelijk adres kon toen alleen door de beide kamers ingediend
worden, en dus werd het naar de Eerste Kamer verzonden, maar deze verwierp
het, zoodat het verviel.
Op 13 Apr. 1829 hield hij een rede tot aanbeveling van de installing van jury's.
De betrekkelijke voorstellen werden verworpen.
Na den brusselschen opstand werd te 's Gravenhage van 13 tot 29 September
1830 een buitengewone zitting der Tweede Kamer gehouden. Door Willem I waren
aan haar twee vragen gesteld: of de grondwet wijziging behoefde en of wijziging
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in de verhouding tusschen de beide deelen van het koninkrijk noodig was. Op 29
Sept. werden heide vragen bevestigend beantwoord, respectievelijk met 55 tegen
43 en met 50 tegen 44 stemmen.
Na een uitvoerig adres tot den Prins van Oranje gericht te hebben, begaf le Hon
zich 30 Sept. naar Antwerpen, waar de Prins 3 Oct. aankwam. Deze benoemde
hem en 10 anderen tot een raadgevende commissie. Men wenschte, dat de Prins
zich aan het hoofd der Belgen zou plaatsen, maar hoewel deze in zijn concessies
aan hen zeer ver ging, stelde hij zich toch steeds op het standpunt, dat hij de
onderdaan zijns vaders was, en zoo begrepen de 11 commissieleden al spoedig,
dat zij zonder den Prins moesten ageeren. Toen de Prins naar Londen vertrok,
vertrok le Hon naar Brussel en kort daarna naar Doornik.
Op 28 Oct. 1830 werd hij tot burgemeester van Doornik, op 4 Nov. d.a.v. tot lid
van het nationaal congres, dat te Brussel vergaderde, gekozen. Hij stemde daar 24
Nov. voor de uitsluiting van het huis Nassau van den belgischen troon. Op 30 Dec.
werd hij lid eener diplomatieke commissie. Hij had een groot aandeel in de
totstandkoming der belgische liberale grondwet. Hij was een voorstander van de
benoeming van den hertog van Nemours tot koning, en toen deze gekozen was,
maakte hij deel uit van de commissie, die de kroon aanbood, maar koning Louis
Philippe weigerde voor zijn zoon onder den druk van Engeland.
Op 5 Mrt. 1831 benoemde de regent Surlet de Chokier le Hon tot gezant van
België te Parijs. Hij legde toen het burgemeesterschap van Doornik neder, maar
bleef lid van het congres. Hij verkreeg te Parijs spoedig grooten invloed en heeft de
belgische belangen de volle 8 jaren tot aan de definitieve scheiding in 1839 met
warmte verdedigd. Hij is ook de man, die het huwelijk van koning Leopold I met
Amelia, de dochter van Louis Philippe, tot stand heeft gebracht.
Op 22 Aug. 1831, bij de eerste verkiezingen voor de kamer van
vertegenwoordiging, werd hij in het kiesdistrict Doornik tot lid gekozen. Na de
ontbinding der kamer werd hij evenwel op 23 Mei 1833 niet herkozen, misschien
om zijn liberale richting, maar waarschijnlijk ook omdat men het niet wenschelijk
achtte, dat een kamerlid zijn ambt op zoo grooten afstand van Brussel had, hetgeen
voordat de spoorwegen er waren, veel bezwaar met zich bracht.
Doordat zijn broeder groote oplichterijen gepleegd had, en de dagbladpers hem
daarin betrok, terwijl hij zoowel als zijn echtgenoote groote sommen tot betaling der
schulden bijdroegen, nam le Hon in het begin van 1843 ontslag als gezant en ging
hij weder te Doornik wonen. Nog in hetzelfde jaar was hij kandidaat voor het
lidmaatschap der kamer, maar hij werd niet gekozen, wel echter in 1844 tot raadslid
en lid der Provinciale staten van Henegouwen. Op 29 Dec. 1845 werd hij eindelijk
weder in het district Doornik tot lid der kamer gekozen. Hij ging te Brussel wonen
en was nu weder een der voormannen van de liberale partij.
Bij zijn periodieke aftreding in 1856 verzocht hij, niet meer voor een zetel in de
kamer in aanmerking te komen. Hij werd 10 Juni vervangen. Op 6 Juni te voren was
hij tot minister van staat benoemd. Hij vestigde zich nu te Parijs.
In 1836 werd hij in den adelstand verheven met den titel graaf.
Hij huwde 11 Sept. 1827 F r a n ç o i s e Z o é M a t h i l d e M o s s e l m a n , bij
wie hij een zoon en 2 dochters had. De zoon is in Frankrijk genatu-
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raliseerd en is lid van het Fransche Wetgevend Lichaam geweest.
Zie: T h . J u s t e , Les fondateurs de la monarchie Belge, le comte le Hon (Paris
et Bruxelles 1867).
Ramaer

[Hondecoeter, Melchior d']
HONDECOETER (Melchior d'), schilder, werd geb. te Utrecht in 1636 en overl. te
Amsterdam 3 Apr. 1695. Zijn vader was de landschap- en vogelschilder G i j s b e r t
G i l l i s z d' H o n d e c o e t e r , die ook weer uit een schildersfamilie stamde, welke
uit de Zuid. Nederlanden, vermoedelijk uit Antwerpen, wegens hun protestantsch
geloof in het einde der 15de eeuw naar Holland waren gekomen, waar zij zich in
den beginne in Delft vestigden. In 1632 waren M.'s ouders (zijn moeder heette
M a r i a M e l c h i o r s H u l s m a n ) in Utrecht gehuwd. Misschien heeft zijn vader
den schilder R. Savery nog gekend in Utrecht, diens schilderijen doen er aan denken;
ook toont G. de H.'s werk een zekere bekendheid met de schilderijen van A. Cuyp;
de utrechtsche schildersfamilie Bloemaert kende G.d.H. ook, daar H. Bloemaert in
1634 zijn portret en dat van zijn vrouw maakte. M. verloor zijn vader door den dood
in 1653; tot zijn 17de jaar ongeveer heeft dus M. van hem kunnen leeren. M.'s tante
van vaders kant, Josine, was gehuwd met den schilder Jan Bapt. Weenix, die dikwijls
hetzelfde onderwerp als gegeven voor zijn schilderijen heeft gehad als zijn jongere
neef M. Den 30. Oct. 1658 is een Melch. d'H. getuige bij den doop van een zoon,
Gijsbertus genoemd, van Alb. Cleynhens en Maria d'Hondecoeter (dochter van Gillis
d'H.) in de Westerkerk te Amsterdam. Van 1659 tot 1663 woont M. d'H. in den Haag;
hij is er lid van het schildersgilde, 15 Oct. 1659 betaalt hij daaraan ƒ 15, op 15 Oct.
1662 is hij hoofdman van het gilde. 11 Febr. 1663 huwt hij I s a b e l l a T r a d e l uit
Amsterdam; de bruidegom werd begeleid door zijn oom A. Cleynhens, de bruid door
haar breeders Jeremias en Jean en door haar zuster Isabella (naar wie M.'s dochter
later zou genoemd worden). Zij huwden in gemeenschap van goederen. Den 9. Juli
van dat jaar schonk M. d'H. aan de haagsche confrerie een vogelstilleven hangende
aan een muur, ter omruiling van een zeestuk door hem gemaakt, maar spoedig
daarop moet hij naar Amsterdam verhuisd zijn, want den 11 Sept. 1664 maakte M.
daar zijn testament. Hij woonde toen met zijn vrouw op de Lauriergracht in het
schilderskwartier van Amsterdam, zij hadden nog geen kinderen, maar kort daarop
moet hun een dochter geboren zijn. Een klein half jaar te voren, 13 Jan. 1665 is M.
getuige te Dordt bij het huwelijk van zijn zwager Johan met Elisabeth Eelboo. Op
den 16den Mrt. 1668 wordt M. burger van de stad Amsterdam, waar hij tot zijn dood
blijft wonen; intusschen was hun een kind op de Lauriergracht geboren, dat 15 Dec.
van dat jaar in de Westerkerk te Amsterdam begraven werd. In 1676 werd hij voor
den 200sten penning aangeslagen voor 12.10 gulden, zoodat we zijn vermogen
toen op ƒ 2500 moeten rekenen. Hij was voogd over Daniël d'Hondecoeter en 4
Febr. 1676 getuige bij diens huwelijk met Johanna de Hulter, de bruigom bracht
10.000 gulden mee. We hooren nog, dat M. 3 Aug. 1677 een schuld van ƒ 800 in
ontvangst heeft genomen en op 25 Juni 1682 erven hij en zijn vrouw van hun zwager
en broer Jean Tradel landerijen in Vlaanderen onder de Heerlijkheid van 't Hof en
laten die verkoopen. Zijn dochter Isabella was op 25 Febr. 1683, toen zij 17 jaar
oud was, wonende op de Prinsengracht, gehuwd met W. Spiering, 27 jaar oud,
wonende op de Leliegracht. Ook bezat M.
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8 Juli 1695 een tuin te Amsterdam aan de Baangracht, welke hij voor 70 gulden in
het jaar gehuurd had en waaraan hij nog huur had tot 1 Mrt. 1696. W. Spiering, zijn
schoonzoon, zou moeite doen de huur dadelijk te doen eindigen, zoo lezen we in
de acte (M. was 3 Apr. 1695 overl.). M.'s vrouw schijnt vóór hem gestorven te zijn.
M. was in aanzien bij het hof van Prins Willem III, voor wien hij zijn ‘Menagerie’ op
het Loo schilderde. Den laatsten tijd van zijn leven schijnt hij veel te lijden te hebben
gehad van de concurrentie van Jan Weenix en A. van Olen; hij is vrij arm gestorven
ten huize van zijn schoonzoon, want na zijn dood op ongeveer 60-jarigen leeftijd in
1695, verklaart deze, voor de begrafenis van M. te zullen zorgen, maar zijn
nalatenschap slechts als benef. invent. te willen aanvaarden. In deze nalatenschap
bevond zich o.a. veel werk van Snijders, verder van de Momper, O. Vaenius,
Porcellis, een portret van den broeder van Melchior en diens vrouw. M. werd
begraven 7 Apr. 1695 in de Westerkerk, uit een woning in de Warmoesstraat bij de
Papenbrugsteeg, waar toen dus zijn schoonzoon schijnt te hebben gewoond.
Behalve zijn connecties met schilders, die familie van hem waren, n.l. J.B. Weenix,
hooren we nog van andere relaties met kunstenaren en kunstliefhebbers door eenige
acten. Op 9 Mrt. 1662 legde hij met den schilder Johan Le Ducq een, echter
onbelangrijke, verklaring af, aangaande een schuld van den kunstmaecenas Christo.
de Backere, die tot zijn bezittingen ook een ‘hangende meerkolf’ geschilderd door
M. d'Hondecoeter rekende. Een leerling van M. was Willem van Royen, die vóór
1661 bij hem moet gewerkt hebben en door wien we allerlei berichten vernemen
omtrent M.'s onsolide leven, waarvan we echter verder niets weten. In Jan. 1685
taxeeren M. en Johan Rosa een groote schilderijenverzameling in Amsterdam.
De schilderijen van M. hebben gewoonlijk gevogelte tot onderwerp. Speciaal
muntte hij uit in het schilderen van zoogen. hoenderhoven, dikwijls met eenden en
zwanen, waarbij dan een roofvogel gewoonlijk het gevogelte verschrikt. Wegens
dergelijke voorstellingen, die hij zoo buitengewoon fraai wist weer te geven, kreeg
M. den bijnaam van ‘Vogel Rafaël’. Ook vertelt men, dat M. een gedresseerden
haan bezat, die er op afgericht was om zijn vleugels meer of minder wijd uit te
spreiden en die H. tot model diende voor zijn schilderijen. Dikwijls ook komt een
witte pauw voor in tegenstelling met een zwarten haan of kalkoen, en uitheemsche
dieren als pelikanen en flamingo's; gewoonlijk bevindt zich op dergelijke
voorstellingen aan de eene zijde een villa met park of heeft men het uitzicht op een
tuin. Een ander, zeer geliefd onderwerp van M. is dood gevogelte of andere
jachttropheeën, hangende aan een spijker op een zeer natuurlijk nagebootsten muur
of stuk hout, of ook wel een dergelijk stilleven op den grond liggend gecombineerd
met wapens; viervoetige dieren, behalve dan op het schilderij voor Willem III voor
het Loo, komen weinig voor, talrijk zijn echter de ‘dvogelconcerten’; M. schilderde
in alle formaten van kleine kabinetstukken tot groote pronkstukken. Ook schilderde
hij decoratieve stukken voor wandbetimmeringen, o.a. kwam een dergelijk stuk voor
op de tentoonstelling te Rotterdam, 1909, uit het bezit van mevr. J.A. Hubert-Pluygers
te 's Gravenhage. M. heeft zijn werk zelden gedateerd, maar meestal wel gesigneerd.
De data, die voorkomen zijn: 1661 (?), 1668, 1672, 1678, 1681, 1685, 1686. In M.'s
manier schilderden ook:
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A. Bisschop, J. Bogdani, D. Valckenburg, Jan en Jac. Victors; A. Schouman volgde
hem voortreffelijk na in zijn teekeningen. De meeste musea bezitten schilderijen
van hem, o.a. bezit het Rijksmuseum te Amsterdam er een vrij groot aantal; ook op
veilingen zooals bijv. die van 1862 verz. Vreedenburg, komen zij nogal eens voor.
Teekeningen, die aan hem worden toegeschreven, bevinden zich o.a. te
Amsterdam, Rijks-prentenkabinet: zwaan, kip met kuikens; Berlijn, Prentenkabinet:
pauw, duiven; Londen, Britsch Museum: pauw, pauw en kippen, haan en kuikens;
Hamburg, Kunsthalle: hanengevecht.
Etsen zijn: roofvogel en hoenders; haan bij ketel met konijn; een paar
zwartekunstprenten worden aan hem toegeschreven, maar het is waarschijnlijker,
dat ze naar hem gemaakt zijn: n.l. een gevlekt hondje met bellen, en een hoenderhof.
Naar zijn werk maakten o.a. prenten: E. Abbot, N. Muxel, J.B. Tetar van Elven,
Lambertini, Dünniger, Zentner, J.A. Boland, Huber, A. Krause, Hanfstängl, F. Milton,
J. Bemme Azn., J. Wittmann, W. Unger, Auer.
Zijn portret, gegraveerd door J. Houbraken, in A. Houbraken's Groote Schouburgh
III, 40.
Zie: U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Künstlerlexikon (1924) XVII, 433
(door H. Schneider); A. v a n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (1906) I, 704;
aanteek. Rijks Prentenkabinet te Amsterdam van E.W. M o e s , afd. schilders; aant.
ald. v.d. K e l l e n ; verz. ald. kunstenaarsbrieven; A. B r e d i u s , Künstlerinventare;
F.D.O. O b r e e n , Archief voor Nederl. kunstgeschiedenis (1877-87) vol. IV en V.
J.M. Blok

[Honig, Jan Jansz.]
HONIG (Jan Jansz.), geb. te Koog a.d. Zaan 27 Mei 1847, overl. te Balk 17 Maart
1902. Hij werd doopsgezind predikant te Poppingawier in 1871, te Baard in 1873,
te Balk in 1875. Hij schreef eenige artikelen in de Doopsgezinde bijdragen, n.l. in
jaargang 1887: Het gezangboek der gemeente te Balk vóór 1854; in 1892: Een
Zondagmiddag onder de fijne mennisten te Balk; in 1896: Reizen naar de eeuwigheid;
in 1902: Rij het portret van mej. T.R. Haitjema.
Zie: Mennonitisches Lexikon II (Frankf. a/Main und Weierhof 1931), 343 (hier
verbeterd).
Knipscheer

[Hooch, Pieter de]
HOOCH (Pieter d e ), genreschilder, werd ged. 20 Dec. 1629 te Rotterdam en was
in 1684 nog in leven. Hij was de zoon van den metselaar H e n d r i k d e H o g e
uit de Claversteeg en van de vroedvrouw A n n e t j e P i e t e r s z , wonende op den
Visschersdijk, weduwe van Arnout Mote. Zij waren 16 Jan. 1629 gehuwd. P. was
de oudste zoon van het echtpaar; een broeder, C h r i s t o f f e l , werd ged. 1 Sept.
1631; zijn tweede broeder, J o h a n n e s , werd 25 Mei 1633 ten doop gehouden,
op 25 Febr. 1635 de derde broeder en ten slotte werd H e n d r i k , de vierde broeder,
op 21 Oct. 1637 ged. Van P. de H.'s jeugd weten we niets. Houbraken in zijn Groote
Schouburgh deelt mede, dat de H. met Jacob van Ochtervelt leerling was van N.
van Berchem. Hoe het zij, ook zijn vroege schilderijen doen zoowel door hun
kleurencombinatie als door compositie aan Berchem denken, en ook wel aan de
vroege interieurs van Frans Hals en de zijnen, zoodat Haarlem toch wel de plaats
van zijn leertijd zal geweest zijn, waar hij in 1642 in het St. Lucasgilde opgenomen
werd. Toen P. de H. ongeveer 20 jaar was en zijn jongste broeder ongeveer elf jaar,
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d e W i j m e r . Den 21sten Dec. 1657 maakte de vader zijn testament, wonende te
Rotterdam in de Lombardsteeg aan de westzijde tegenover de Molenwerf;
erfgenamen waren zijn vrouw en zijn zoon Pieter, de schilder. P. was 28 Mei 1653
in dienst van Justus de la Grange als kamerdienaar. Deze Justus de la Grange, van
wien hij o.a. kreeg een nieuwen lakenschen mantel met zilveren passementen
geboord, was een avontuurlijk kunstminnaar, die afwisselend te Delft, Leiden en
den Haag woonde en die in 1655 in het bezit was van 10 schilderijen door P. de
Hooch gemaakt. Een ander bewijs, dat P. de H. te Delft woonde, is, dat hij meermalen
een steen met inschrift uit 1614 heeft afgebeeld, die zich nu nog (ten minste in 1907
volgens Hofstede de Groot) in een muur van een huis in de buurt van het
Hieronymusklooster bevindt. Waarschijnlijk stond het huis van P. de Hooch daar in
de buurt. Misschien is het P. de Hooch geweest, die 12 Apr. 1654 huwde met J a n e t
v a n d e r B u r c h , wellicht een zuster van den schilder H. van der Burch. In
datzelfde jaar 1655 op 12 Sept. trad P.d.H. in het St. Lucasgilde ‘vreemt sijnde’, hij
kwam dus uit een andere stad en was niet ruim bij kas, want hij betaalde maar ƒ 3.
Een half jaar te voren was hem een zoon P i e t e r geboren, die 2 Febr. 1653 in de
Oude Kerk te Delft gedoopt werd; op 4 Febr. 1656 werd er weer een kind, A n n a ,
gedoopt. Beide kinderen komen meermalen met hun moeder op schilderijen van
de H. voor. Eenigen tijd daarna, begin der jaren zestig, schijnt de H. vertrokken te
zijn uit Delft. Tusschen 1653 en 1657 was hij herhaaldelijk te Leiden en den Haag.
Sedert 1667 is hij te Amsterdam, misschien na den dood van zijn vrouw (3 Nov.
1667 overl. er een A n n a van der Burch te Delft), waar hij sedert Mei 1667 in de
Konijnestraat (bij de Lauriergracht), dus in de schildersbuurt, gewoond heeft. Den
22. Nov. 1668 is er sprake van Pieter de Hooch, wonende nog in de Konijnestraat,
wegens een klacht over slechte buren. En in 1670 van 15-18 Nov. verklaarde H.
als getuige in een rechtszaak, dat hij het schilderij van Em. de Witte, waarvan sprake
is, heeft zien hangen ten huize van Joris de Wijne, gehuwd met Adr. van Heusden
en den 13den Nov. van dat jaar heeft hij ook al reeds verklaard, dat hij drie jaar
geleden dat schilderij gezien heeft bij Laurens Maurits Doucy op den Overtoom en
hij zegt te weten, dat diens zoon het weer verkocht heeft aan Johannes Collaert en
eveneens dat het twee jaar geleden is, dat hij het gezien heeft bij de vrouw van
Collaert en tevens dat hij gezien heeft, dat Em. de Witte het ongeveer twee jaar
geleden wat opschilderde. Daarna hooren we van P. de Hooch uit archivalia en
derg. niets meer, wel komt zijn naam voor op schilderijen tot 1684.
Pieter de Hooch munt uit in het schilderen van interieurs met enkele figuren en
in het uitbeelden van perspectivische uitzichten van ongeveer 200 à 300 meters
afstand, waardoor een zekere verbinding verkregen wordt van het eigenlijke interieur
en de omgeving; het oogpunt ligt meestal boven het midden. In zijn eersten en
laatsten tijd komen er meerdere figuren op zulke interieurs voor, in zijn middelsten
tijd slechts twee à drie, maar altijd zijn de figuren weinig individueel en sluiten zich
bij het geheel aan. Komen er drie figuren voor, dan vormen zij, wat compositie betreft
een driehoek, zijn er vier figuren, dan vormen zij een quadraat en die geometrische
figuren komen ook voor in den stand der meubelen van het interieur. Veelvuldig
komen klassieke vormen voor en zien we hem de voorkeur
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geven aan torens, paleizen, voorstellingen van stadhuizen etc. op den achtergrond;
als interieur komt dikwijls de voorhal van een stadhuis voor of ook wel marmeren
gangen enz. Maar altijd neemt het interieur in vergelijking met de personen een
grootere ruimte in en het is de atmosfeer, die het belangrijkste is van de geheele
voorstelling; zijn staande figuren bereiken ongeveer de helft van de hoogte van het
schilderij.
P. de Hooch's vroegste werken zijn stallen en herbergscènes. Hij schilderde ook
soldatenscènes; van andere schilders met datzelfde onderwerp onderscheidt hij
zich door het vormen van hoofdgroepen, die door de zon belicht worden; zijn kleuren
zijn citroengeel, vermiljoen en roestrood, in de schaduw een warm donkergroen of
blauw, dikwijls komen doorkijkjes reeds voor, maar nog geen sterke contrasten en
het zijn altijd zeer koele kleuren, verbonden echter door een gezamenlijken
grondtoon; dergelijke soldatenscènes moeten reeds in zijn leertijd te Haarlem
1645-47 ontstaan zijn. P. de H.'s kunst moet reeds vroeg rijp geweest zijn, zooals
zijn schilderijen van 1655, die hij dus op 55-jarigen leeftijd maakte, toonen. In de
eerste jaren van zijn huwelijk zien we voorstellingen uit het huiselijk leven op den
voorgrond treden, o.a. voorstellingen van moeders met bakerkinderen, toch komen
soldatenscènes nog voor. Uit 1658 hebben we verscheidene gedateerde schilderijen,
maar van 1659-63 niets. P. de Hooch was een tijdgenoot van K. Fabritius en Joh.
Vermeer; alle drie hebben zij in Amsterdam en Delft gewoond, zij zullen elkaar dus
zeker gekend hebben, evenals ook de kerkschilders H. van Vliet en Em. de Witte
P. de Hooch en de anderen kenden. In P. de H.'s leven vinden wij echter geen
bewijzen van groote waardeering zijner tijdgenooten voor zijn werk. Van Rem-,
brandt's invloed is in zijn werk niets te bespeuren, daarentegen houdt het werk van
Maes, S. van Hoogstraten, G. van den Eeckhoudt het midden tusschen R.'s stijl en
het genre van P. de Hooch. P. de H.'s beste werken werden gemaakt tijdens zijn
verblijf te Delft, nadat hij gehuwd was, van 1655-65. Het schilderij uit de coll. Six
van 1663 staat in zekere verhouding tot Joh. Vermeer, invloeden, die terug gaan
tot 1658 en verder gaan tot 1665. Uit 1670 hebben we drie gedateerde werken; P.
de H. was toen sedert drie jaar minstens in Amsterdam woonachtig; zij stellen
musiceerende paren voor, de interieurs zijn veel weelderiger ingericht dan wij tot
nu toe bij P. de H. zagen, en de costumes zijn veel rijker, doch de kunst is daarin
niet grooter; deze schilderijen zijn koeler, de compositie gewilder. Sommige
schilderijen uit dezen lateren tijd stellen particuliere huizen voor, de motieven zijn
meestal gelukkig gekozen, de belichting is goed, doch zijn soldatenscènes en de
voorstellingen van moeder en kind zijn in dezen lateren tijd minder geslaagd. Lang
was het laatst gedateerde schilderij dat uit de coll. Steengracht van 1677, maar
thans zijn er latere data gevonden n.l. 1681, 1683, 1684. Er zijn ongeveer 180
schilderijen bekend, waarvan 30 zeer goede; Hofstede de Groot heeft er indertijd
(1907) ecn 328 aan hem toegeschreven. Uit zijn werk in Amsterdam gemaakt, waar
de kunst toen juist dalende was, blijkt dat zijn verblijf daar in de groote stad niet ten
voordeele van zijn kunst is geweest, misschien lag dat aan de H.'s aanleg, aan de
omstandigheden van zijn leven, en aan de tijdsomstandigheden.
In het Britsch Museum is een teekening die aan hem wordt toegeschreven, een
tweede was in de
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verzameling Heseltine; beide stellen een dienstbode voor; ook in vroegere collecties
o.a. in die van J. de Vos 1883 zijn teekeningen die op zijn naam staan.
Naar zijn werk maakten prenten o.a.: W. Unger, P.J. Arendsen, Flachenecher,
A. Lalauze, J.A. Claessens, Oortman, Desbrosses, J. de Mare, J.A. Boland, A.C.
Cramer, J.W. Kaiser, Ch. Courtry, Blot, Ed. Hedouin, D. Mordant.
In de 17de eeuw worden zijn werken weinig genoemd, in 1760 was de H. ook
nog weinig bekend, maar nadat Smith in 1833 een lijst van zijn werken had
bijeengebracht, kwam hij meer in tel, o.a. door Thoré-Burger, Howard, Waagen,
vooral door Hofstede de Groot, en ten slotte werd er veel stof over hem opgeworpen
in 1926 naar aanleiding van het door hem geschilderde portret, dat zich thans in
het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt. Er zijn een aantal schilders wier werk veel
overeenkomst toont met dat van de Hooch; in de 17de eeuw waren dat J. Vrel, Iz.
Koedijk, C. Boursse, C. de Man, P. Janssen Ellinga, Hendr. v.d. Burch. In de 18de
en 19de eeuw werd hij geïmiteerd o.a. door Buys, Hub. van Hove, A. van Strij, R.
Craeyvanger, J. Stroebel. P. de Hooch's schilderijen bevinden zich thans meest in
Engeland en Amerika.
Zie: U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allg. Künstlerlexikon (1914) XVII, 452-454
(door K. Lilienfeld); A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (1906) I, 716-718,
II (1911), 102; E.W. M o e s , afd. schilders in de aanteekeningen in Rijks
Prentenkabinet te Amsterdam; ook aldaar afd. kunstenaarsbrieven; A. B r e d i u s ,
Künstlerinventare; W.R. V a l e n t i n e r , P. de Hooch (Klassiker der Kunst 1929);
A.M. H i n d , Cat. of the drawings by Dutch and flemish artists (London) 1926, 120;
Pantheon (1930), afb. 310.
J.M. Blok

[Hooff, Mr. Johannes op den]
HOOFF (Mr. Johannes o p d e n ), geb. te Vianen 5 Mrt. 1795, overl. te 's
Gravenhage 21 Sept. 1855, was de zoon van den geneesheer Dr. L a m b e r t u s
o p d e n H o o f f en A n n a M a r i a S c h e l k e s .
Hij werd te Utrecht 2 Nov. 1812 als student ingeschreven, nam in 1815 dienst als
vrijwilliger en kwam in het begin van 1816 aan de utrechtsche universiteit terug,
waar hij in Dec. 1817 in de rechten promoveerde op een dissertatie: Doctrina ICtorum
Romanorum de damno injuria dato ad leges aequitatus exacta.
Hij vestigde zich in Febr. 1818 als advocaat te Amsterdam en kreeg daar een
groote praktijk, in het bijzonder legde hij zich op het zeerecht toe. Hij was van oordeel
dat de belangen van Nederland door de Rijnoeverstaten op onbillijke wijze
tegengewerkt werden. Koning Willem I heeft nog, door zijn adviezen gesteund,
gezorgd, dat de Nieuwe Maas geen conventioneele rivier werd, waarmede de
belangen van Rotterdam behoorlijk behartigd werden, maar niet die van Amsterdam.
De Staten van Holland kozen hem 4 Dec. 1829 tot lid der Tweede Kamer. Hij
ijverde hier voor verbetering der handelswetgeving en van het belastingstelsel. Hij
behoorde tot de meest vooruitstrevende leden en had groot gezag.
Hij werd 21 Febr. 1831 lid eener commissie van redactie voor onze wetboeken.
Aan het werk van deze commissie zijn onze wetboeken te danken, die met
uitzondering van het strafwetboek in dezen tijd tot stand zijn gekomen en waarbij
met den Napoleontischen geest, die in de oudere wetboeken heerschte, gebroken
werd.
Na den belgischen opstand leverde hij met 5 andere leden een nota in, waarin
op scheiding van
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België werd aangedrongen. Zij had geen gevolg.
Op 17 Mei 1838 werd hij met ingang van 1 Oct. d.a.v. benoemd tot lid van den
Hoogen Raad en hij verkreeg nu wegens onvereenigbaarheid ontslag als Kamerlid.
Toen de president van den Hoogen Raad plotseling overleden was en de
vice-president tot president benoemd werd, werd op den Hooff tegelijk met dezen
19 Apr. 1845 tot vice-president benoemd, hoewel op de lijst van benoeming van
1838 nog 7 leden boven hem stonden. Daar hij algemeen als de bekwaamste erkend
werd, is er toen niet, zooals 33 jaren later, een storm van verontwaardiging opgegaan.
Hij werd 2 Oct. 1841 benoemd tot lid eener commissie tot herziening der militaire
wetgeving. Ook was hij vice-president eener commissie tot het oprichten van een
standbeeld voor koning Willem II, dat in 1854 op het Buitenhof te 's Gravenhage
geplaatst is.
Op 3 Sept. 1855 werd hij tot president van den Hoogen Raad benoemd. Hij is dit
slechts een paar weken geweest.
Hij werd in 1830 lid van de Maatschappij der nederlandsche letterkunde te Leiden.
Hij schreef: Coup d'oeil sur la navigation du Rhin (Amst. 1826); Observations sur
l'écrit allemand de la navigation du Rhin considérée dans ses rapports avec le
royaume des Pays-Bas (Amst. 1828). Beide zijn in dezelfde jaren eerst in de
nederlandsche taal verschenen.
Hij huwde 9 Aug. 1822 E m i l i a C h r i s t i n a v a n B r a a m , geb. in 1800, overl.
21 Febr. 1830, bij wie hij een zoon en een dochter had.
Zijn portret is gelithografeerd door C.W. Mieling.
Ramaer

[Hooft, Mr. Gerard Corver]
HOOFT (Mr. Gerard C o r v e r ), geb. te Amsterdam 23 Mei 1816, overl. 14 Apr.
1881, was de oudste zoon van Mr. J. Corver Hooft (dl. IV, kol. 777) en U r s e l i n e
P h i l i p p i n e baronesse v a n T u y l v a n S e r o o s k e r k e n .
Hij studeerde te Utrecht, waar hij 18 Apr. 1832 werd ingeschreven en waar hij 16
Dec. 1839 in de rechten promoveerde op een dissertatie: De reditibus annuis haud
conferendis.
Hij werd 25 Jan. 1844 benoemd tot burgemeester en secretaris van 's Gravenland,
waar zijn vader een buitenplaats had, maar verkreeg als zoodanig eervol ontslag
toen hij 13 Nov. 1850 tot kantonrechter te Naarden benoemd werd. Hij bleef evenals
later te 's Gravenland wonen.
Op 21 Mrt. 1849 werd hij door de eigenerfden van het kiesdistrict Naarden tot lid
der Provinciale staten van Noord-Holland gekozen en na de invoering der directe
verkiezingen ingevolge de Provinciale wet werd hij in het district Edam 17 Sept.
1850 herkozen. In Nov. 1852 werd de provincie opnieuw in kiesdistricten verdeeld
en ging hij naar het district Weesp over.
Hij was, hoewel niet zoo heftig als zijn broeder Mr. J.R. Corver Hooft (dl. IV, kol.
777), toch een overtuigd conservatief.
Hij werd 4 Juni 1858 door zijn medeleden tot lid van Gedeputeerde staten gekozen.
Beide bleef hij tot zijn overlijden.
Hij was als zijn broeder ongehuwd. Met dien broeder stierf deze tak van het
beroemde geslacht Hooft uit.
Ramaer

[Hoogenhouck, Pieter van]
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HOOGENHOUCK (Pieter v a n ), ridder, geb. te Delft 3 Febr. 1613, overl. aldaar 26
Jan. 1679, zoon van A b r a h a m M a e r t e n s z ., ridder, veertig-raad, schepen,
weesmeester en regent van het oude gasthuis te Delft, en van C l a r a P i e t e r s d r .
v a n d e r B u r c h ; hij was veertigraad, schepen, weesmeester, thesaurier, burge-
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meester, vroedschap en commissaris van de huwelijkszaken te Delft, adjunct ter
dagvaart, kerkmeester der oude en nieuwe kerk te Delft, regent en rentmeester van
het oude en nieuwe gasthuis en regent van het oude mannen- en vrouwenhuis
aldaar; huwde te Delft 27 Juli 1636 C a t h a r i n a v a n R u y v e n (geb. te Delft 26
April 1613, overl. aldaar 16 Juni 1695), dochter van H a r m e n P i e t e r s z . en
T r i j n t j e P i e t e r s d r . v a n R u y v e n . Uit dit huwelijk een zoon: J o o s t , ridder,
(geb. te Delft 3 Mrt. 1644, overl. te Leiden 24 Sept. 1714), veertig-raad, schepen
en burgemeester te Leiden, bewindhebber der W.I. Comp. ter kamer Amsterdam,
huwde te Leiden 11 Jan. 1667 Antonia Des Quiens (geb. te Leiden 23 Sept. 1646,
overl. aldaar 11 Dec. 1676, dochter van P i e r r e en jkvr. M a r g a r e t h a l e M a i r e )
en later te Leiden 3 Mrt. 1682 M a r g a r e t h a d e s T o m b e (geb. te Leiden 10
Juni 1648, overl. aldaar 18 Juni 1713, dochter van M a r t i n en M a r i a l e P a i r ).
Zie: M.A. v a n R h e d e v a n d e r K l o o t e n R.N.G.M. B ä r , Genealogische
kwartierstaten van Nederlandsche geslachten ('s Gravenhage 1887-1892).
Verzijl

[Hooreman, Mr. Librecht]
HOOREMAN (Mr. Librecht), geb. 1708 te 's Gravenhage, aldaar overl. 8 Febr. 1774;
1743 koopman en fiscaal op Coromandel; 1744 opperhoofd van Masulipatnam;
1747 gouverneur van Coromandel; 1751 raad extraord. van Ned. Indië; 1754 raad
ordinair van N.-I.; 1761 eerste raad en directeur-generaal van N.-I.; gehuwd te
Batavia 17 Mei 1739 oud 30 j. 8 m. en 18 d. met C o r n e l i a R e i n i e r a M a i r e
van Negapatnam, oud 16 j. 5 m. en 1 dag. Zij was een dochter van G o z e w i j n
M a i r e en C a t h a r i n a R e i n i e r a D a l l e r s en overleed te Batavia 31 Mrt.
1754. Zij hadden 8 kinderen.
van Beurden

[Hoorweg, Arie]
HOORWEG (Arie), geb. 13 Febr. 1809 te Rhoon, als zoon van Komelis H. (die
volgt), huwde 2 Mei 1834 met J a n n e t j e S m i t (geb. 20 Mrt. 1813 te
Nieuwenhoorn, overl. 8 Jan. 1890 te Rotterdam), overl. 22 Aug. 1870 te Krimpen
aan de Lek. Na te Nieuwenhoorn, Leerdam en 's Hertogenbosch, waar hij het examen
voor landmeter aflegde, als hulponderwijzer werkzaam te zijn geweest, werd hij
hoofdonderwijzer en vervolgens hoofd der openbare lagere school te Krimpen aan
de Lek. Tevens was hij directeur van een bekende en druk bezochte particuliere
zeevaartschool, die jarenlang (tot omstr. 1867) te dier plaatse gevestigd was. Een
geheele reeks van stuurlieden en kapiteins heeft zich hier voor examens voorbereid.
Ook was hij hoofd van een inrichting voor normaallessen aan kweekelingen (sinds
1858) en, na de opheffing van de zeevaartschool, van een particuliere m.u.l.o.-school.
Geschriften: Kort Begrip der Stuurmanskunst (Amst. 1839); Gronden der
Zeevaartkunde (Amst. 1848).
Poortman

[Hoorweg, Kornelis]
HOORWEG (Kornelis), geb. 24 Aug. 1776 te Spijkenisse, landbouwer en landmeter
te Rookanje, geh. met R e i n a v a n K o p p e n (1786-1860), overl. te Rhoon in
1842; neef van M i c h i e l G e r r i t s z H o r e w e g , wonende aan den Horeweg in
den polder van Blijdorp onder Overschie, president-schepen van Overschie en
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Hogenban (1729 testament). Hij schreef: Bezwaren van een wijsgeer tegen den
Christelijken godsdienst 1828 (handschrift in het archief van het Bataafsch
Genootschap te Rotterdam) en Verdediging van den praktikalen Landbouw (Dordr.
1840; Pamflet Knuttel 27722).
Poortman

[Hoorweg, Nicolaas Johannes]
HOORWEG (Nicolaas Johannes), geh. 29 Nov. 1836 te Krimpen aan de Lek, als
zoon van Arie H.
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(die voorgaat), huwt 25 Juli 1861 met T j a l d a P e t r o n e l l a L e e s e k a m p (geb.
9 Oct. 1840 te Brandwijk), overl. te Amsterdam 2 Febr. 1887. Na gedurende twee
jaar een aantal lessen aan het Gymnasium te Gouda gevolgd te hebben, was hij
werkzaam als hulponderwijzer te Schoonhoven en te Leiden. Op zijn 20ste jaar was
hij in het bezit van alle lager-onderwijsakten, die onder de wet van 1806 te verkrijgen
waren. Op 2 Nov. 1858 behaalde hij de acte natuurkunde volgens art. 72 van de
wet van 1857. Op 22 Sept. 1858 werd hij ingeschreven als student in de philosophie
te Leiden. Prof. Verdam was een van zijn leermeesters; hij volgde ook Stuffker en
Cobet. Na 15 Sept. 1859 het toelatingsexamen tot de academie afgelegd te hebben,
werd hij in Juni 1860 candidaat in de wis- en natuurkunde; hij promoveerde 26 Juni
1861 op een proefschrift Over de donkere sterren (Leid. 1861). Hij vertrok 15 Sept.
1861 met zijn echtgenoote naar N.I., kwam te Batavia 9 Jan. 1862 aan en werd 29
Jan. d.a.v. benoemd tot eersten docent in de wis- en natuurkunde aan het
Gymnasium Willem III aldaar. In Mrt. 1867 volgde hij kol. P. van Swieten op als
directeur dezer instelling, die toenmaals de eenige inrichting voor M.O. in N.I. was.
In dien tijd waren de latere hoogleeraren Bolland en de Louter er leeraar. Ook was
hij directeur van de Indische Instelling te Batavia (ter opleiding van
bestuursambtenaren). In Juli 1884 repatrieerde hij en was vervolgens nog tot zijn
dood toe werkzaam als leeraar aan het Gymnasium te Amsterdam.
Poortman

[Hooschaert, Cornelis alias Jonghelynck]
HOOSCHAERT (Cornelis) alias J o n g h e l y n c k , geb. in Duinkerken, onthoofd in
Oostende 14 Juli 1570.
Zijn levenswandel liet al vroeg veel te wenschen over, in 1564 werd hij al wegens
ongeregeld leven in Oostende gegeeseld. Hoewel hij voldoende middelen had om
vrouw en kinderen te kunnen onderhouden, verliet hij kort daarna zijn familie, en
bleef wel anderhalf jaar lang in den omtrek zwerven. Ten slotte moest hij het land
verlaten, kwam in Emden terecht, en diende in den winter van 1569-70 op het schip
van Jan Thilsman, een zeeroover, die waarschijnlijk geen kaperbrief had. Zij
plunderden een paar schepen, en zeilden toen naar Emden terug. Nu nam
Hooschaert dienst bij de Watergeuzen, en wilde op een van hun schepen naar
Engeland varen. Veel geluk had hij niet, want op 10 April 1570 werd hij door visschers
uit Oostende gevangen genomen en naar deze stad gebracht. Op 22 Juni 1570
werd hij daar naar de pijnbank verwezen, en op 14 Juli 1570 ter dood veroordeeld.
Zie over hem: V l i e t i n c k , het Oude Oostende, 195; Rijksarch. van België te
Brussel, Acquits de la Chambre des Comptes de Lille, no. 155, série des cartons.,
ald., Chambre des Comptes, no. 37393, Stadsrekening van Oostende (1 Apr. 1570-1
Apr. 1571), 55, 69, 69vo., en no. 14311, stadsrekening als boven (15 Mrt. 1569-15
Mrt. 1572) p. 3vo.
Vogels

[Hoppe, Meyndert]
HOPPE (Meyndert), geb. te Amsterdam, overl. te Rotterdam 20 Mrt. 1695. Hij was
luthersch predikant te Hoorn van 1660 tot 1670, daarna te Rotterdam. Hij schreef:
Rouwklagt op den dood van C. Hoppe (zie dl. VIII, kol. 845) (1670); Lofdicht op de
Postilla van A.G. Velten (zie dit deel in voce); Lijkdicht op H. Cordes (zie dl. VIII,
kol. 313) (1678); Lijckdicht op het .... afsterven van ds. Volcardus Visscher (zie dit
deel in voce) (1678).
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Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der luth. kerken in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 53, 127 v., 342.
Knipscheer
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[Horion de Corby, Joannes Carolus Chrysosthomus de]
HORION DE CORBY (Joannes Carolus Chrysosthomus d e ), ged. 13 Febr. 1798
te Neerpelt, overl. 25 Mei 1872 te Tilburg, ridder in de militaire Willemsorde (1831),
Citadelmedaille (1833), metalen kruis (1831), kruis voor officiersdienst XX (1841);
was kapitein der infanterie. Hij huwde 8 Augustus 1838 te Schiedam J o h a n n a
G e r a r d a N o l e t , geb. 1807, overl. te Tilburg 1890.
Hij was een zoon van M a t t h e u s J a c o b u s , burgemeester van Heusen (B.)
en H e n r i ë t t a B r i g i t t e C a t h a r i n a B r u n e t d e R o c h e b r u n e , ged.
1773, overl. 1853.
van Beurden

[Horn, Dirk I heer van]
HORN (Dirk I heer v a n ) werd volgens een diploma (uitgegeven door Wolters) in
1147 (9 Aug.) met het land van Horn beleend. In dit stuk verklaart hij, dat Arnold II
graaf van Loon zijn oom is, en dat de graven van dit gewest voortaan door hem en
zijn leenopvolgers in de heerlijkheid Horn, als leenheeren zullen erkend worden.
Habets zegt echter, dat dit stuk meerdere sporen van onechtheid draagt. Als zijn
echtgenoote wordt door de verschillende schrijvers genoemd: E r m e n g a r d e ,
dochter van H e n d r i k graaf van C u y c k , en zuster van A n d r e a s , bisschop van
Utrecht. Anderen weer noemen als zijn echtgenoote S o p h i a , dochter van
H e n d r i k graaf van Limburg. Hij wordt ook Dirk II genoemd, en zou als vader gehad
hebben D i r k I (overl. vóór 1134), die dan met E r m e n g a r d e van Cuyck gehuwd
zou zijn. Trouwens wat de heeren van Horn uit de 12de eeuw betreft, hierover zijn
de verschillende genealogieën erg verward en tegenstrijdig.
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur l'ancien comté de Hornes etc. (Gand
1850), 13; J o s . H a b e t s , Het graafschap Horne in Publ. de la soc. hist. et arch.
dans le duché de Limbourg VIII (1871), 49; M.J. W o l t e r s , Codex diplomaticus
Lossensis (Gand 1849), 48; Genealogieën: vgl. Goethals, A. Butkens, Stokvis. In
het archief van de Nerée tot Babberich te Roermond bevindt zich in copie een
stamreeks, die een uittreksel is uit een zeker authentiek stuk, getiteld: Sequuntur
instrumenta quae in stemmate S.R.J. Dynastarum et comitum De Horne eorumque
proximorum agnatorum memorantur, door hem uitgegeven in Limburg's Jaarboek
XXX, 1-2 (1924), 54 en volgende. Ook bevindt zich op het rijksarchief te Maastricht
een genealogie der heeren en graven van Horn, in handschrift, door den heer van
Cortenbach.
Verzijl

[Horn, Engelbert van (1)]
HORN (Engelbert v a n ) (1), vermeld als getuige in een oorkonde, gegeven tusschen
de jaren 1138 en 1146 door Arnold aartsbisschop van Keulen, waarin deze zijn
goedkeuring geeft i.z. een ruiling van een goed, gelegen te Memeln, tusschen
Godschalk, broeder van Gerard graaf van Loon, en de kerk van Rees. Hij komt ook
nog als getuige voor in een oorkonde van het jaar 1166 van Reinoud aartsbisschop
van Keulen, waarin deze bevestigde, dat Hildegondis gravin van Are haar kasteel
van Meer had overgedragen aan de kathedraal van Keulen.
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice histori ue sur l'ancien comté de Hornes etc. (Gand
1850), 13; L a c o m b l e t , Oorkondenboek I, 243 en 286.
Verzijl
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[Horn, Engelbert van (2)]
HORN (Engelbert v a n ) (2), in oorkonden vermeld 1196-1203; in 1200 verplaatste
hij het vrouwenklooster, dat de adellijke weduwe Mechtildis in 1135 bij Averbode
had gesticht, naar Keizerbosch onder Neer; en in 1203 kwam hij met Dirk van Horn,
Hendrik graaf van Kessel, Dirk van Altena, Dirk van Roermond en Dirk voogd van
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Echt, als getuige voor in een verdrag gesloten tusschen Hendrik I hertog van Brabant
en Otto II graaf van Gelder i.z. de goederen van Megen, Tiel, Orten en Bommel.
Volgens het handschrift in bezit van de Nerée tot Babberich, was hij een zoon van
W i l l e m heer v a n H o r n en A l e i d i s v a n B r o n c k h o r s t .
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice sur l'ancien comté de Hornes etc. (Gand 1850), 15,
162; M i r a e u s , Oper. dipl. I, 401; J o a n n e s K n i p p e n b e r g h , Historia
ecclesiastica ducatus Geldriae (Bruxellis 1719), 74; d e N e r é e t o t B a b b e r i c h ,
Horn in Limburg's Jaarboek XXX, 1-2 (1924), 55.
Verzijl

[Horn, Gerard I heer van]
HORN (Gerard I heer v a n ), 1304-33, van Altena, Perwez, Weert, Nederweert enz.,
erfelijk opperjagermeester des Duitschen rijks, overl. 3 Mei 1333, zoon van Willem
III (die volgt) en M a r g a r e t h a v a n L o o n . In 1306 teekende hij een akte, i.z.
den afstand van zeven bunder land te Weert aan zijn vader door Adolf graaf van
der Marck; 10 April 1306 beloofde hij den graaf van Cleef de inwoners van het land
van Altena in het bezit te handhaven van hun oude rechten en privileges en 12 Nov.
1310 zegelde hij een oorkonde van den hertog van Brabant, in welke genoemde
hertog de wijze der voogden-verkiezingen regelde. Hij voerde ook in 1307 een
hardnekkigen krijg tegen Jan van Arckel, welke oorlog het volgend jaar door
tusschenkomst van Willem van Avesnes, graaf van Henegouwen, eindigde. Gerard
van Horn verbrak alras de overeenkomst van 1 Dec. 1282 i.z. de erfvoogdij over
het sticht Thorn en trachtte door moord en roof de oude toestanden weer in te
voeren. Hij en zijn handlanger, zijn ondervoogd, Godfried van Slaterbeeck, werden
den 11. Juni 1314 om die reden in den kerkelijken ban gedaan door den officiaal
van Luik. Na een harden strijd van zes jaren besloot Gerard van Horn eindelijk zich
aan voormelde overeenkomst te houden. In 1315 bleef hij borg voor den graaf van
Henegouwen jegens Floris Berthout, wegens den aankoop door dezen van de stad
Mechelen. Aangaande de kosten door Willem III graaf van Holland gemaakt i.z. den
oorlog, dien deze voerde tegen Robert graaf van Vlaanderen, verklaarde in Aug.
van hetzelfde jaar de heer van Horn, dat hij van genoemden graaf van Holland
ontvangen had de som van 58 ponden, 5 schellingen en 8 penningen voor de levering
van 250 man krijgsvolk gedurende acht dagen. In 1318 wordt hij genoemd als getuige
in den brief der schepenen van 's Hertogenbosch, in welken zij de verklaring afleggen,
dat de graaf van Cleef in hun tegenwoordigheid bevestigd had, dat hij en zijn
voorouders het land van Heusden in leen hielden van den hertog van Brabant. Den
27. Apr. 1329 droeg Gerard van Horn het allodium der stad Wessem op aan Willem
graaf van Gulik en ontving hij genoemde plaats Wessem met aanhoorigheden van
hem ter leen. In dit stuk wordt verklaard, dat hij dit allodium vroeger in leen had van
den abt van St. Pantaléon te Keulen, maar dat hij het op wettige en afdoende wijze
van hem had teruggekocht. Hij overl. 3 Mei 1333 en werd begraven naast zijn eerste
echtgenoote in het koor der Carmelietenkerk te Brussel. Hij was gehuwd omstreeks
1294 met J o a n n a erfgename van Gaesbeek, Herstal, Beaucignies enz. (overl. in
Sept. 1319), dochter van Hendrik van Leuven, heer van genoemde plaatsen en
Elisabeth van Bevern; in 1323 met E r m g a r d i s erfgename van Cranenburg,
Malden en Selem, dochter van Dirk VIII graaf van Cleef, en Margaretha
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van Gelder, zie hierover echter art. Willem IV (dit dl., kol. 421). Uit het eerste huwelijk
had hij: Willem IV (die volgt); uit het tweede: D i r k , heer van Perwez, Cranenburg
en Gestel, kinderloos; J a n en W i l l e m , ongehuwd overleden; O t t o , heer van
Beaucignies, admiraal in dienst van Frankrijk (volgens Goethals en Wolters was hij
een zoon uit het eerste huwelijk); E v e r a r d en G o d f r i e d (vermeld door Scholten)
en M a r g a r e t h a , gehuwd met Hendrik III heer van de Leek (1339-42). Deze
broeders deelden in 1343 de vaderlijke nalatenschap. In 1350 stichtte Ermgardis
met toestemming harer zonen Dirk, Jan en Godfried, in het klooster Bedburg
gedachtenissen voor haar man en haar kinderen Willem (stiefzoon) en Margaretha.
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur l'ancien comté de Hornes etc. (Gand
1850), 30-34, 147-148, 221-227; J o s . H a b e t s , De archieven van het kapittel van
Thorn I, 121-123, 131-140, 143-153; J o s . M.H. E v e r s e n e n J.L. M e u l l e n e r s ,
De Limburgsche gemeentewapens, 501-503; over Wessem: L a c o m b l e t ,
Oorkondenboek III, 198 v. en Limburgsche gemeentewapens, 563; over de kinderen
uit het tweede huwelijk enz.: Clevische Chronik nach der Originalhandschrift des
Gert van der Schuren nebst Vorgeschichte und Zusätzen von Turck, einer Genealogie
des Clevischen Hauses und drei Schrifttafeln herausgegeben von R o b e r t
S c h o l t e n (Cleve 1884), 203.
Verzijl

[Horn, Gerard II heer van]
HORN (Gerard II heer v a n ), 1343-45, van Altena, Weert, Nederweert, Wessem,
Heeze, Leende en Cortessem, erfelijk opperjagermeester des Duitschen rijks, geb.
1324, overl. 26 Sept. 1345, ongehuwd, begraven te Keizerbosch, zoon van Willem
IV (die volgt) en O d a v a n P u t t e n . Hij was heer van Heeze en Leende gedurende
het leven zijns vaders en volgde hem in 1343 als heer van Horn en Altena op. Nadere
bijzonderheden aangaande zijn bestuur zijn niet bekend. Hij sneuvelde in den slag
van Stavoren. Een dichter van dien tijd heeft dezen slag bezongen. Over Gerard
van Horn zegt hij: ‘Den besten here set ic voren: Hy droech gout van keel III horen
Van silver waren sie gebonden. Manlyck sach men tallen stonden, Als hem last op
quam oft nood. Dees is ter Vriesen bleven dood’.
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur l'ancien comté de Hornes etc. (Gand
1850), 37-38, 40, 165.
Verzijl

[Horn, Jacob I]
HORN (Jacob I heer en sedert 1450 graaf v a n ), 1433-70, heer van Altena, Weert,
Nederweert, Wessem, Cranendonck en Eindhoven, erfelijk opperjagermeester des
Duitschen rijks, ondervoogd van Thorn, overl. te Weert 3 Mei 1488, zoon van Willem
VII (die volgt) en J o h a n n a v a n M o n t i g n y (vergelijk ook dl. III, kol. 614).
Gedurende zijn minderjarigheid kwam hij onder voogdij te staan van Frederik graaf
van Meurs en aanvaardde in 1439 zelf het bestuur over het land van Horn, waarmede
hij 10 Dec. 1439 en 31 Mrt. 1457 werd beleend. In den strijd tusschen Adolf hertog
van Berg en Arnold van Egmond over de erfopvolging in het hertogdom Gelder koos
hij de partij van laatstgenoemde. 21 Mrt. 1446 gaf hij aan de stad Weert een privilege
van landrecht; 11 Nov. 1447 stichtte hij verschillende jaargetijden, voor de zielerust
van zijn vader, in de kerk van het klooster der Dominicanen te Aken, aan welk
klooster hij ook de groote en kleine tienden in de parochiën van Ophoven en
Grymeltslo gaf. Ook heeft hij
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het zijne bijgedragen in de hervorming van het klooster St. Elisabethsdal, dat 7 Apr.
1435 bij de congregatie van Windesheim, onder de regels van den H. Augustinus
staande, werd ingelijfd. In 1448 verhief hij de heerlijkheid Born (als bruidsschat van
Frederik graaf van Meurs verkregen) en 29 Mei 1458 het land van Boucholt bij
Weert. In 1464 richtte hij te Weert het timmerambacht op. Hij trad omstreeks 1470
in de orde der Minderbroeders en wel volgens de overlevering in het klooster te
Hulst; hij vestigde zich later in het door hem gestichte klooster te Weert, waar hij
overleden is en in de kerk begraven werd. Hij was in 1448 gehuwd met J o h a n n a
v a n M e u r s (overl. op het kasteel van Woudrichem 2 Apr. 1461; begraven in de
kerk van het klooster St. Elisabethsdal te Nunhem, dochter van Frederik en
Engelberta van Cleef). Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
W i l l e m (geb. 1449, overl. 29 Mei 1453, begraven in de kerk der Benedictijnen
van Anchin, niet ver van Montigny); Jacob II (die volgt); F r e d e r i k , heer van
Montigny en Verny (geb. vóór 1454, overl. 30 Dec. 1487), sedert 4 Dec. 1467 gehuwd
met Philippote van Melun; J a n , bisschop van Luik sedert 1482 (geb. 3 Juli 1458,
overl. te Maastricht 18 Dec. 1505, begraven in het klooster van Slavante);
W a l b u r g i s , gehuwd met Kuno II, graaf van Manderscheidt-Virnenburg; M a r i a ;
M a r g a r e t h a (geb. 1461, overl. 15 Dec. 1518, begraven in de Minderbroederskerk
te Gent), gehuwd 1473 met P h i l i p v a n H o r n , heer van Houtkercke (vermoord
te Kortrijk in 1488, oud 52 jaar) en daarna met J a n v a n M o n t m o r e n ç y , heer
van Nevele (overl. 12 Apr. 1510).
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur l'ancien comté de Hornes etc. (Gand
1850), 44-50, 239-244; J o s . H a b e t s , Het graafschap Horne in Publ. de la soc.
hist. et arch. dans le duché de Limbourg VIII (1871), 50-52; A.J. F l a m e n t , Chroniek
van de heerlijkheid Weert in Publ. enz. XXXIX (1892), 146; A. P o m p e n , Jacob
de Eerste, graaf van Horne in Publ. enz. XL (1904), 1-211.
Verzijl

[Horn, Jacob II graaf van]
HORN (Jacob II graaf v a n ), 1471-1502, heer van Altena, Weert, Nederweert enz.,
erfelijk opperjagermeester des Duitschen rijks, ondervoogd van Thorn, geb. omstr.
1450, overl. 8 Dec. 1502, begraven in de Minderbroederskerk te Weert, zoon van
Jacob I (die voorgaat) en J o h a n n a v a n M e u r s . Wij vinden hem het eerst als
regeerend graaf vermeld 28 Apr. 1471, toen hij te Weert het kleermakersambacht
oprichtte. 6 Mei 1472 bezegelde hij een akte, aangaande het testament van
Mechtildis van Horn, in leven abdis van Thorn. 14 Apr. 1472 bezegelde hij een akte
betreffende den afkoop van eenige lasten op den hof van Ophoven en 19 Apr. d.a.v.
een verkoopcontract van eenige jaarrenten en erfkapoenen aan vrouwe Catharina
van Ghoor. 23 Febr. 1482 schonk hij een privilege-brief aan de heerlijkheid Weert,
waarbij o.a. de heide tusschen de inwoners van Weert en Nederweert werd verdeeld.
Hij was ook een der voornaamste bewerkers van het verdrag van Tongeren (22 Mei
1484), dat voor zijn broeder Jan, bisschop van Luik, zijn bisschopsstad opende,
waar diens inhuldiging 7 Nov. daarna plaats had in het bijzijn van zijn broeders
Jacob graaf van Horn en Frederik heer van Montigny. De luiksche oorlogen, die
Jaoob II drie jaren lang in gevangenschap brachten, deden zijn schulden zoo
toenemen, dat hij verplicht was het geheele graafschap Horn, waar-
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mede hij 15 Nov. 1484 beleend was geworden, aan Vincent graaf van Meurs te
verpanden. Hierdoor ontstond een proces, dat 24 Juni 1486 beslecht werd. De twist
nam daarmede echter geen einde. De graaf van Horn beweerde, dat de verpanding
ongeldig was, omdat zij was aangegaan zonder octrooi van den landheer. Hij
belegerde in Juni 1494 den graaf van Meurs op het kasteel van Weert, maar
vergeefs. Den 14. Apr. 1499 gaf Jan van Horn bisschop van Luik aan Vincent graaf
van Meurs de verschuldigde pandpenningen terug. In 1482 verkocht Jacob II de
heerlijkheden Cranendonck en Eindhoven, die zijn vader in 1460 van Maria van
Schoonhoven had teruggekocht, aan Frederik van Egmond, heer van Ysselstein.
21 Juli 1501 legde hij den eersten steen der nieuwe kerk te Weert; 14 Dec. 1501
bezegelde hij het huwelijkscontract van zijn zoon Jacob III en 29 Mei 1502 verhief
hij Bocholt bij Weert, om het aan zijn schoonzoon Everard van der Marck te
schenken. Volgens Sententia unanimis overleed Jacob II op 8 Oct. 1530. Dit jaartal
is beslist foutief, misschien een schrijffout. Wat Wolters niet uit Goethals naschrijft
over de jaren 1511, 1512 en 1519, heeft betrekking op Jacob III, want in de Annexes
wordt als echtgenoote genoemd Margaretha van Croy, die met niemand anders
dan met Jacob III gehuwd is geweest. Jacob II huwde tweemaal: in 1460
P h i l i p p o t e v a n W ü r t t e m b e r g (overl. 4 Juni 1475, kinderloos, begraven in
de Minderbroederskerk te Weert, dochter van Ulrich VI, graaf van Montbéliard en
Margaretha van Savoye); en hertrouwde met J o h a n n a v a n B r u g g e (overl. 5
Jan. 1502, begraven in de Observantenkerk te Mechelen, dochter van Lodewijk
prins van Steenbergen, graaf van Winchester, heer van Gruythuysen en Heemstede,
en van Margaretha van Borssele). Uit het tweede huwelijk: Jacob III (die volgt);
M a r g a r e t h a (overl. in 1531), gehuwd (1492) met Everard van der Marck, graaf
van Arenberg; A m e l i a , priorin van het klooster der Augustinessen te Weert (overl.
1 Oct. 1562); en Jan (die volgt).
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur l'ancien comté de Hornes etc. (Gand
1850), 51-58; J o s . H a b e t s , Het graafschap Horne in Publ. de la soc. hist. et arch.
dans le duché de Limbourg VIII (1871), 52-53; A.J. F l a m e n t , Chroniek van de
heerlijkheid Weert in genoemde Publ. enz. XXIX (1892), 146, 147, 149, 150, 152-153;
A. P o m p e n , Jacob de Eerste, graaf van Horne in Publ. enz. XL (1904). 94, 140,
141, 148-150, 152, 158, 163, 168, 173, 174, 189-192; over zijn onjuisten sterfdatum
aldaar, 184-186.
Verzijl

[Horn, Jacob III graaf van]
HORN (Jacob III graaf v a n ), 1502-1531, heer van Altena, Weert, Nederweert enz.,
erfelijk opperjagermeester des Duitschen rijks, Ridder van het Gulden Vlies, overl.
8 Aug. 1531, begraven in de Minderbroederskerk te Weert, zoon van Jacob II (die
voorgaat) en J o h a n n a v a n B r u g g e . Hij werd 18 Oct. 1500, gedurende het
leven zijns vaders, voor het hof van Curingen met het graafschap Horn enz. beleend
en vernieuwde deze beleening 5 Mei 1506. Hij verleende 16 Nov. 1504 met zijn
echtgenoote Margaretha van Croy, als gunst, belastingontheffing aan de
Dominikanessen van Woudrichem. In Januari 1512 werd hij door de Gelderschen
te Worcum gevangen genomen; 30 Mei 1512, op Pinksterdag, bevestigde hij de
jonge schutters te Weert en in hetzelfde jaar ook de boogschutters. 12 Sept. 1514
legde hij een verklaring af, daar zijn onderdanen in Maesland
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(graafschap Horn en Wessem), Weert en Nederweert voor hem borg zijn gebleven
bij Jan Mascherel, heer van Wijnandsrade, den graaf van Wede en verschillende
personen o.a. ook Jan Bach, dat hij hun privilege en gerechtigheden niet zou
schenden. In 1519 werd hij met een zending naar het hof van Engeland belast.
Jacob III huwde driemaal: volgens contract te Mechelen 14 Dec. 1501 met
M a r g a r e t h a v a n C r o y (overI. 17 Febr. 1514, begraven in de
Minderbroederskerk te Weert, dochter van Philippus graaf van Chimay en Walburgis
van Meurs); volgens contract te Brussel 4 Nov. 1514 met C l a u d i n a v a n
S a v o y e (overl. 2 Mei 1528, gewettigde dochter van Philippus hertog van Savoye,
Chablay en Aosta) en ten derde met A n n a v a n B o u r g o n d i ë (overl. in 1551,
dochter van Adolf, heer van Beveren, Vere en Vlissingen en van Anna van
Glimes-Berghes). Al deze huwelijken bleven kinderloos.
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur l'ancien comté de Hornes etc. (Gand
1850), 53, 55, 58-59, 245-256; J o s . H a b e t s , Het graafschap Horne in Publ. de
la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg VIII (1871), 53-54; A.J. F l a m e n t ,
Chroniek der heerlijkheid Weert in Publ. enz. (als voren) XXIX (1892), 155-156; A.
P o m p e n , Jacob de Eerste, graaf van Horne in Publ. enz. (als voren) XL (1904),
61, 168, 174, 185, 186, 190, 191.
Verzijl

[Horn, Jan graaf van]
HORN (Jan graaf v a n ), 1531-1540, heer van Altena, Weert, Nederweert enz.,
erfelijk opperjagermeester des Duitschen rijks, overl. 10 Dec. 1540, broeder van
den voorgaande. Hij was voorheen proost van St. Lambert te Luik, deed afstand
van de geestelijke waardigheid en huwde met A n n a v a n E g m o n d , dochter
van Floris graaf van Buren, en van Margaretha van Glimes-Berghes, weduwe van
Joseph van Montmorençy heer van Nevele. Hij volgde zijn broeder als graaf van
Horn enz. op en werd na diens dood 27 Aug. 1531 met het graafschap Horn en de
heerlijkheid Cortessem beleend. Op St. Remaclusdag (3 Sept.) 1531 verklaarden
hij en zijn echtgenoote A n n a v a n E g m o n d verkocht te hebben voor 1000
overlandsche keurvorstelijke en enkele rijnsche goudguldens aan Joost to Puth van
Venlo, burger der stad Roermond, en zijn erven hun geheele korentiende, groot en
klein, niets daarvan uitgezonderd, in hun kerspel van Horn, erfelijk te bezitten voor
vrij goed, voor 600 guldens in eens of dertig goudgulden erfelijke jaarrente; ook de
griend langs de Maas te Horn. 23 Oct. 1531 beloofde hij de privileges van Horn,
Wessem, Weert en Nederweert te bewaren en betuigde hij den inwoners zijn dank
voor hun borgstelling wegens gelden door zijn voorgangers opgenomen van den
heer van Mascherel en anderen. 27 Oct. 1536 bekende hij schuldig te zijn 20 gulden
brab. aan het klooster van Mariagaarde te Weert, wegens ontvangen gelden,
waarmede hij een erfpacht van 28 malder roggen op den watermolen bij Panheel,
genaamd Bossmolen, die aan het klooster der reguliere kanunniken bij Eindhoven
in den Hagen verkocht was, afloste. 10 Aug. 1539 schonk hij aan het klooster van
St. Agnes te Maeseyck den hof Zilrevelt bij Kinre als leen. Nadat hij 23 Juni 1538
van den bisschop van Luik toestemming had verkregen om over zijn leengoederen
te beschikken, maakte hij 28 Nov. 1540 zijn testament en liet het vruchtgebruik zijner
heerlijkheden en goederen aan zijn vrouw A n n a v a n E g m o n d en den eigendom
er van aan zijn stiefzoon Philips van Montmorençy (vgl. het volgende artikel).
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur
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l'ancien comté de Hornes etc. (Gand 1850), 59-64, 258; zijn testament aldaar, 64-78;
J o s . H a b e t s , Het graafschap Horne in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché
de Limbourg VIII (1871), 54-56; A.J. F l a m e n t , Chroniek van de heerlijkheid Weert
in Publ. enz. (als voren) XXIX (1892), 159; over de korentiende te Horn: origineel
afschrift (einde 17de eeuw?) in bezit van A.F. van Beurden te Amersfoort.
Verzijl

[Horn, Philips van Montmorençy-Nivelle graaf van]
HORN (Philips van M o n t m o r e n ç y -N i v e l l e graaf v a n ), niet v a n H o o r n (e)
zooals hij gewoonlijk wordt genoemd; geb. 1524, onthoofd te Brussel 5 Juni 1568,
zoon van J o s e p h en van A n n a v a n E g m o n d . Hij erfde bij testament van
zijn stiefvader Jan graaf van Horn (die voorgaat), 28 Nov. 1540, het graafschap van
dien naam en de daarin gelegen dorpen, kasteelen, hoeven en goederen, verder
de heerlijkheden Altena, Weert, Wessem, Bouchout en Cortessem, terwijl zijn moeder
het vruchtgebruik er van behield. Later kwam hij ook in het bezit van de
graafschappen Nieuwenaer, Meurs en Saarwerden. Daar hij een hoogen staat
voerde, geraakte hij in groote geldverlegenheid. Het kon ook niet anders, want het
testament van Jan graaf van Horn had bepaald, dat Philips' moeder als
vruchtgebruikster der hornsche nalatenschap, de inkomsten er van zou genieten,
onder voorwaarde, haar zoon en diens echtgenoote te onderhouden volgens hun
stand, of wel hun een jaarlijksche toelage van 3000 brabantsche gulden te geven.
Ofschoon Jan graaf van Horn, zijn eigen neef en vriend, den bisschop van Luik,
Cornelis van Bergen, met de uitvoering van zijn testament had belast, waren de
getrouwe onderdanen en in het bijzonder de hornsche landstaten ten zeerste
bevreesd, dat er na verloop van tijd, twist en tweedracht uit deze erfmaking zou
kunnen ontstaan. Daarom beloofden Anna van Egmond en haar zoon Philips, bij
open brief van 26 Jan. 1541, hun onderdanen vrij te houden van alle gevolgen,
processen, lasten en schade, die uit de erfenis van graaf Jan van Horn, konden
voortkomen. Deze voorzorg was niet overbodig, want in 1547 vroegen Anna van
Egmond en haar zoon bij de leenzaal van Curingen de toestemming om te mogen
procedeeren tegen vrouwe Maria van Horn en haar zonen Robert van Montmorençy,
heer van Wijenesse, Philips van Montmorençy, heer van Hachecourt en haar dochter
Francisca. In 1559, na den dood zijner moeder, zette de heer van Hachecourt het
kostbare proces voort. Den 14 Oct. 1550 gaf Anna van Egmond aan haar zoon
verlof, om het graafschap Horn te belasten met een jaarlijksche rente van 1100
gulden brab. ten voordeele van Dirk van der Lippe, genaamd Hoen, heer van
Grubbenvorst. De graaf van Horn bleef voortdurend in geldverlegenheid. Zoo
beloofde hij bij brief van Juli 1562, de aanzienlijke sommen, die hij bij zijn onderdanen
van Haelen, Nunhem, Buggenum, Horn, Heythuysen en Roggel had opgenomen,
af te lossen. In 1567 verpandde hij aan boeren uit den omtrek de bouwhoeve, naast
het kasteel van Weert gelegen, zijn laatste bezitting, die nog onbelast was. Zijn
crediet was zoo laag gedaald, dat hij op zijn graafschap Horn en al zijn goederen,
heerlijkheden en revenuen geen 1000 kronen, ja zelfs te Antwerpen geen 100 kronen
meer op interest kon bekomen. Philips van Montmorençy kwam aan het hof van
Koning Philips en werd er met eereambten en waardigheden begiftigd.
Achtereenvolgens werd hij hopman van de lijfwacht van den Koning, stadhouder
van Gelder en admiraal der Nederlanden. Koning Philips schonk hem de orde van
het Gulden Vlies en belastte hem met het opperbevel over de vloot, die
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hem zelf naar Spanje zou voeren. De graaf verbleef daar van 1559 tot 1563, keerde
toen als lid van den Raad van State naar de Nederlanden terug. Hij verbond zich
met de edelen tegen Granvelle en was ook tegenwoordig bij de vergadering der
edelen te Breda en te Hoogstraten, maar behoorde niet tot de onderteekenaars van
het Verbond. Na het vertrek van Granvelle, nam hij wederom zitting in den Raad
van State, waar hij de landvoogdes steeds aanspoorde tot gematigdheid; eveneens
liet hij zich kennen als een voorstander van vrijheid van geweten en verzette hij zich
tegen de invoering der Inquisitie. Toen in de stad Doornik, waar zijn broeder F l o r i s
heer v a n M o n t i g n y , die zich tijdelijk in Spanje bevond, met de landvoogdij was
belast, de beeldenstorm begon te woeden, begaf hij zich met gevaar van zijn leven
daarheen en wist te bewerken, dat de opstandelingen zich van alle baldadigheden
onthielden en de wapenen nederlegden, onder voorwaarde, dat zij vrijheid zouden
hebben om buiten de stad te bouwen. Het toestaan dezer voorwaarde haalde hem
het ongenoegen der landvoogdes en vooral van den Koning op den hals. Dit alles
gevoegd bij andere onaangenaamheden, deed hem besluiten, zich van al zijn
bedieningen te ontdoen en zich op zijn kasteel te Weert te vestigen. Hij bevond zich
te Brussel, toen Alva 22 Aug. 1567 deze stad binnentrok. Hij werd door den hertog
met de grootste minzaamheid ontvangen, en den 9 Sept. van dat jaar ten eten
genoodigd; deze liet hem echter na den maaltijd door Hiëronimo de Salinas,
burchtvoogd van Portorole, gevangen nemen. Hij en de graaf van Egmond werden
eerst te Brussel in afzonderlijke vertrekken opgesloten, daarna onder een aanzienlijke
krijgsbedekking naar Gent gevoerd (23 Sept. 1567) en den 3den Juni 1568 naar
Brussel teruggebracht. Hier werden 63 punten van beschuldiging tegen hem
ingebracht en twee dagen daarna het doodvonnis aan hem voltrokken. Zijn stoffelijk
overschot werd in de kerk van Weert ter aarde besteld, waar zijn graf 5 Nov. 1839
op last van den weertschen kerkeraad werd geopend en onderzocht. Den 9. Juli
1841 werd op kosten en op last van koning Willem I op zijn graf een nieuwe lijksteen
geplaatst. Hij was volgens huwelijksvoorwaarden van 22 Jan. 1546 gehuwd met
W a l b u r g i s v a n N i e u w e n a e r , overl. 25 Mei 1600, dochter van Willem en
van Anna van Wied, welk huwelijk kinderloos bleef. Zijn echtgenoote, die een
overtuigde Calviniste was, liet in 1566 bij afwezigheid van haar gemaal oogluikend
toe, dat te Weert tweemaal werd gebeeldstormd.
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken, S. de Passe, P. de Jode Jr., J.W.
Kaiser e.a., afgebeeld in het Recueil d'Arras nr. 421.
Zie: Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg VIII (1871), 56-63,
81-86 en de daar aangehaalde bronnen. Eveneens Publ. de la soc. hist. et arch.
dans le duché de Limbourg XXIX (1892), 133-137, 164, 166, 222-224, 229-233; zijn
testament, 139-143; over zijn grafschrift ook Limburg's Jaarboek XXIV, 1-2 (1918),
39; d e N e r é e t o t B a b b e r i c h , Horn in Limburg's Jaarboek XXX, 1-2 (1924),
59-60; W. L e n a e r s e n H. R o u m e n , Het kasteel en de Heeren van Weert in
de Nedermaas (Sept. 1927), 22-23; M.J. W o l t e r s , Notice historique sur l'ancien
comté de Hornes et sur les anciennes seigneuries de Weert, Wessem, Ghoor et
Kessenich (Gand 1850), 80-102, waar tegenover blz. 80 zijn portret staat afgebeeld;
A l b e r t B l o e m a r t s , Notice sur l'enterrement et le tombeau du comte de Horn
à Weert in Annales de la soc. hist. et arch. à Maestricht I (1854-1855), 135-138.
Verzijl
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[Horn, Willem I heer van]
HORN (Willem I heer v a n ), heer van Weert, Wessem enz. 1219-40. Hij ontving
met toestemming van Engelbert, aartsbisschop van Keulen, den 15. Mei 1219, door
afstand van den abt van St. Pantaleon, het dorp Wessem, waarover hij voogd was,
met aanhoorigheden in erfpacht, tegen een jaarlijksche rente van veertien keulsche
marken. In 1233 schonken hij en Gerard van Moutbergen aan de abdij van Averbode
het patronaatsrecht over de kerken van Buggenum, Halen en Roggel. In 1237
bezegelde hij een oorkonde van Otto, graaf van Gelder, betrekking hebbende op
de schikking, die genoemde graaf had gesloten met Hendrik heer van 's Heerenberg
i.z. de voogdij van Emmerik. Hij overleed in of omstreeks 1240 en was gehuwd met
M a r g a r e t h a (dochter van Dirk heer van Altena en van Margaretha van Cleef).
Willem I en zijn opvolgers noemen zich erfelijke opperjachtmeesters van het
keizerrijk. Eenige genealogen geven hem als vader of broeder een anderen W i l l e m
v a n H o r n , die zou gehuwd zijn met A l e i d i s v a n B r o n c k h o r s t . Zijn zoon
Willem II volgt.
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur l'ancien comté de Hornes etc. (Gand
1850), 15-16, 147, 163; J o s . M.H. E v e r s e n e n J.L. M e u l l e n e r s , De
Limburgsche Gemeentewapens (deel XXXV, 1899, der Publications enz.), 562; d e
N e r é e t o t B a b b e r i c h , Horn in Limburg's Jaarboek XXX 1-2, (1924), 55;
L o u i s d e C r a s s i e r , Comté de Hornes. Cour féodale et nouvelles seigneuries
in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg LXV (1929), 323.
Verzijl

[Horn, Willem II heer van]
HORN (Willem II heer v a n ), 1240-64, heer van Altena, Weert, Nederweert enz.,
erfelijk opperjagermeester des Duitschen rijks, begraven in de kerk van het klooster
Keizerbosch, zoon van den voorgaande. Hij erfde de heerlijkheid Altena van zijn
oom D i r k , heer van die plaats, die in 1241 kinderloos overleden was. Hij was de
eerste die het land van Horn met dat van Altena vereenigde. In een oorkonde van
1244 bediende hij zich van de wapens van Horn en Altena. In genoemde akte
bevestigde hij de schenking van het tiend van Guttecoven aan de abdij van
Herckenrode, door zijn oom Dirk heer van Altena. Reeds gedurende het leven zijns
vaders, bezegelde hij mede een akte van 1230, in welke Dirk heer van Altena den
graaf van Holland leenhulde bewees voor het kasteel van Altena en zijn
leengoederen, gelegen in Zuid-Holland en in de Woudrichemerwaard. In 1243
huldigde hij den graaf van Loon als leenheer van de heerlijkheid Horn; eveneens
in twee akten van 1248 en 1256 erkende hij genoemden graaf als zoodanig. In 1248
was hij getuige bij een verdrag, genaamd dat van Walsberge, door hetwelk Hendrik
bisschop van Luik, Otto graaf van Gelder en Arnold graaf van Loon onderling een
nauw verbond sloten. Als edelman van den bisschop van Luik werd hij in 1253 met
andere leenmannen geraadpleegd door bisschop Hendrik, i.z. de verklaring van
Margaretha gravin van Vlaanderen, door welke zij te kennen gaf, dat zij het
graafschap Henegouwen aan den graaf van Anjou en zijn nakomelingen gegeven
had. In hetzelfde jaar zegelde hij met Otto graaf van Gelder, Willem heer van Kessel
en Godfried heer van Perwez de instellingsakte van het klooster Keizerbosch onder
Neer. Hij was de eerste ondervoogd, over de rijksabdij Thorn. 5 Mei 1258 zegelde
hij het vredesverdrag tusschen den graaf van Gelder en den bisschop van Utrecht
en trad als scheidsman op in al de geschillen, die tusschen genoemde vorsten i.z.
deze overeenkomst waren
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ontstaan. Willem II van Horn is de eerste geweest, die den titel voerde van
opperjagermeester des Duitschen rijks. De benaming van posthorens in het wapen
der heeren van Horn en in het gemeentewapen van die plaats is beslist foutief. Dit
moet zijn: in goud drie jachthorens van keel met zilveren beslag. In 1264 bevond
hij zich met de koningen van Engeland, Schotland en Sicilië op het steekspel van
Compiègne. Hij stierf in hetzelfde jaar. Hij was eerst gehuwd met M e c h t i l d i s
v a n V i a n d e n , die in den bloei van haar leven kinderloos overleed. Daarna
hertrouwde hij met H e d w i g i s erfgename van Wickerade, Cranendonck en
Eindhoven, die hem de volgende kinderen schonk: Willem III (die volgt); D i r k , heer
van Altena door testament zijns vaders, stierf in 1270 kinderloos, zijn oudste broeder
volgde hem op in de heerlijkheid Altena; G e r a r d heer van Wickerade, Cranendonck
en Eindhoven; E n g e l b e r t , kanunnik en aartsdiaken van Luik, begr. te Keizerbosch;
en M a r g a r e t h a , echtgenoote van Albert van Voorne, burggraaf van Zeeland.
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur l'ancien comté de Hornes etc. (Gand
1850), 17-23; J o s . H a b e t s , Het graafschap Horne in Publ. de la soc. hist. et arch.
dans le duché de Limbourg VIII (1871), 49-50; over het wapen der heeren van Horn
en het opperjagermeesterschap: Historische und Genealogische Prüfungen über
weiland Herrn, Grafen Johann den III zu Hoorn und Altena, des heiligen Römischen
Reichs Obristen Erb-Jägermeister, Edlen Herrn zu ober- und nieder Weert, Hulst,
Waarden, Cortessen und Bedbuur, Erb-Schutzvoigt des Kayserlichen freijen
Weltlichen Stiftes Thorn etc. Gedruckt im Jahr 1654, folio, 84, 123 (dit werk bevindt
zich in de bibliotheek van het Rijksarchief in Limburg); J o s . M.H. E v e r s e n , Eenige
bemerkingen over de benaming van posthorens in plaats van jachthorens in het
wapen van Horne in Maasgouw (1897), 5-7; J o s . M.H. E v e r s e n e n J.L.
M e u l l e n e r s , De Limburgsche Gemeentewapens, 207-209.
Verzijl

[Horn, Willem III heer van]
HORN (Willem III heer v a n ), 1264-1304, heer van Altena, Weert, Nederweert,
Wessem enz. erfelijk opperjagermeester des Duitschen rijks, gesneuveld in den
slag van Zierikzee, zoon van den voorgaande. Gedurende het leven zijns vaders is
hij bekend onder den naam van Altena. In 1271 (2 Febr.) ontving hij van Jan hertog
van Brabant, tot vergrooting der leenen, die hij van genoemden hertog ter leen hield,
een jaarlijksche rente van 24 leuvensche ponden, te heffen in de stad 's
Hertogenbosch op zijn rechten genaamd ‘Laet en geleyde’, na den dood van Maria
van Perwez. Den 22. Mrt. 1279 bezegelde hij de oorkonde, door welke Reinoud
graaf van Gelder bescherming belooft aan de stad Duisburg en haar privileges
bevestigt. In 1281 zegelde hij als getuige de akte, in welke Jan hertog van Brabant
het land van Breda aan zijn neef Arnold van Leuven in leen gaf. In 1282 wordt hij
eveneens als getuige van Mathilde vrouwe van Holte en weduwe van Gerard
burggraaf van Arberg vermeld in de oorkonde, waarin deze vrouwe den verkoop
van den hof van Laere aan het klooster van Starckrade bevestigde. De oudste
voogden van het stift Thorn waren de graven van Gelder. Dit ambt verkochten zij
later aan den heer van Horn, onder voorwaarde, dat ieder opvolger in deze
heerlijkheid het bij hen moest verheffen. Den 12. Dec. 1282, ten overstaan van
Reinoud graaf van Gelder en van vele leenmannen des graven, verkochten Willem
heer van Horn en diens oudste
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zoon, eveneens Willem genaamd, voor 200 luiker marken de contributiën,
afpersingen of beden, die zij krachtens het voogdijambt jaarlijks van de ingezetenen
van het stift hieven. In 1285 schonk hij, in tegenwoordigheid van zijn oudsten zoon
Willem, het patronaatsrecht over de kerken van Leende en Heeze aan het klooster
van Keizerbosch. In 1286 bleef hij met Walram heer van Valkenburg, Walram van
Kessel, proost van Munster, Goswinus heer van Born en anderen borg i.z. het
huwelijkscontract van Reinoud graaf van Gelder met Margaretha van Vlaanderen.
In den slag van Woeringen (5 Juni 1288) hield hij de partij van den hertog van
Brabant. In 1290, 1293, 1294 en 1298 bezegelde hij eenige oorkonden, resp. van
den graaf van Gelder, den graaf van Vlaanderen, Arnold heer van Corswarem en
nogmaals van den graaf van Gelder. Bij akte van 12 Febr. 1299 legden Willem III,
zijn zonen Dirk, proost van den H. Verlosser te Utrecht, Willem, zijn oudste, Gerard,
zijn jongste zoon en Engelbert van Horn, kanunnik van St. Lambert te Luik, de
verklaring af, niet te hebben deelgenomen aan den moord op Floris V, graaf van
Holland en beriepen zich op het oordeel van Jan graaf van Henegouwen en Holland,
met welken graaf hij in genoemd jaar ook een verbond sloot. Hij maakte in 1300
zijn testament en sneuvelde met zijn zoon Engelbert in den slag van Zierikzee. Zijn
stoffelijk overschot werd in den grafkelder zijner familie in de kerk van het klooster
Keizerbosch bijgezet. Willem III huwde tweemaal: M a r g a r e t h a v a n L o o n ,
vrouwe van Saffenberg, dochter van Arnold graaf van Loon en van Joanna gravin
van Chiny, en later B e a t r i x , dochter van Hendrik II hertog van Brabant en van
Sophia van Thüringen. Uit het eerste huwelijk: W i l l e m , ridder, heer van Saffenberg
(1283) (hij stierf vóór zijn vader omstreeks 1300 en was gehuwd met Sophia van
Heusden, waarvan een zoon: J a n , heer van Saffenberg, welke heerlijkheid na zijn
dood aan Willem IV heer van Horn kwam; hij was gehuwd met Cunegonda van
Bronckhorst); Gerard I (vgl. eigen artikel); O d i l i a , huwde volgens contract van 7
Sept. 1294 Arnold heer van Wachtendonck; D i r k , proost van St. Laurent te Luik
in 1291, vervolgens van den H. Verlosser te Utrecht in 1293; E n g e l b e r t , kanunnik
van St. Lambert te Luik, sneuvelde in den slag van Zierikzee 1304.
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur l'ancien comté de Horn (Gand 1850),
23-30, 162-163, 165, 215-221; J o s . H a b e t s , De archieven van het kapittel van
Thorn I, 54-56; J o s . M.H. Eversen en J.L. M e u l l e n e r s , De limburgsche
gemeentewapens. 501-502.
Verzijl

[Horn, Willem IV heer van]
HORN (Willem IV heer v a n ), 1333-43, heer van Altena, Weert, Nederweert,
Wessem, Heeze, Leende en Cortessem, erfelijk opperjagermeester des Duitschen
rijks enz., zoon van Gerard I, die voorgaat, en Joanna van Leuven. Hij erfde van
zijn nicht Beatrix van Leuven (omstreeks 1339 overleden) de mooie en rijke landen
van Gaesbeeck, Leeuw, Herstal en Montcornet. In 1322, Donderdag na St. Lucas
(18 Oct.), hechtte hij, gezamenlijk met den beteren adel van Brabant, Vlaanderen
en Henegouwen, zijn zegel aan het huwelijksverdrag van Johanna van Brabant, uit
het huis Leuven, zijn nicht, dochter van Jan III hertog van Brabant, met Willem,
oudsten zoon van den graaf van Henegouwen. Het volgend jaar bezegelde hij ook
het huwelijksverdrag van Johanna's broeder Jan met Isabella, dochter
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van Willem graaf van Henegouwen. Den 13. Mrt. 1331 trad hij te zamen met Adolf
bisschop van Luik, Lodewijk graaf van Loon en Chiny, Hendrik van Leeuwenberg
en Arbold van Steyn als scheidsman op en deden deze heeren uitspraak in een
twist, ontstaan tusschen Dirk II en Jan I van Heinsberg i.z. hun vaderlijke erfenis.
In 1333 droeg hij den hertog van Brabant zijn heerlijkheden van Heeze en Leende
ter leen op. De feodale afhankelijkheid, aan welke hij zich onderworpen bevond ter
zake van deze leenopdracht, draalde hij niet te toonen. Toen een nieuwe oorlog
was uitgebroken, naar aanleiding van de voogdij over Mechelen, werden alle heeren
van onze provinciën onder hun respectieve vaandels opgeroepen. De feudale
leenband wees Willem van Horn den rang aan onder de riddervazallen van den
hertog van Brabant. Den 31. Mrt. 1336 hechtte hij zijn zegel aan een verdrag, naar
aanleiding van deze kwestie gesloten te Termonde tusschen Lodewijk van Male en
hertog Jan van Brabant. Den 4. Febr. 1338 was hij te Leuven tegenwoordig op een
zeer talrijke vergadering van de voornaamste heeren des lands. En 3 Dec. 1339
stond hij aan het hoofd van den adel van Brabant bij het sluiten van het eeuwig
alliantie-verdrag te Gent tusschen Jan hertog van Brabant en Lodewijk graaf van
Vlaanderen. Het testament van Willem IV is gedagteekend Zondag na St. Remigius
(1 Oct.) 1342; hij stierf in het volgend jaar (1343). Hij had in eerste huwelijk getrouwd,
in 1315, O d a vrouwe van Putten en Strijen, dochter van Nicolaas heer van Putten
en Aleida vrouwe van Strijen. Als tweede echtgenoote wordt genoemd: E l i s a b e t h
of E r m g a r d i s , dochter van Dirk VIII, graaf van Cleef en van Margaretha dochter
van Everard van Habsburg, graaf van Kyburg. Aangaande dit tweede huwelijk
hebben wij het volgende op te merken: Robert Scholten noemt in zijn stamtafel der
graven van Cleef deze dochter niet, wel Ermgardis, echtgenoote van Gerard I van
Horn, dochter uit het eerste huwelijk van Dirk VIII graaf van Cleef. Wij wagen de
onderstelling, dat de verschillende genealogen over de heeren van Horn hier Willem's
stiefmoeder als zijn tweede echtgenoote hebben vermeld, zoodat zoodoende
verwarring is ontstaan, te meer ook, omdat deze (vgl. artikel Gerard I) in 1350 nog
in leven was. Uit het eerste huwelijk werden de volgende kinderen geboren: Gerard
II (vgl. eigen artikel); J o h a n n a , erfgename van Gaesbeek, Putten en Strijen (overl.
4 Juli 1356), gehuwd met Gisbert van Abcoude, heer van Wijk bij Duurstede; O d a ,
echtgenoote van Jan van Duivenvoorde, heer van Polanen, de Leck en Breda (overl.
in 1377); M a r i a , echtgenoote van Jan van Arkel, heer van Heukelom (overl. in
1352); B e a t r i x , priorin van Auderghem bij Brussel; en A l e i d i s , abdis van het
klooster van Keizerbosch. Hij had uit het tweede huwelijk: Willem V (die volgt); D i r k ,
heer van Perweys en Cranenburg, huwde met Catharina Berthout, vrouwe van
Duffel, Waelhem, Herlaer, Gheel en Oosterloo, (overl. in 1380); hij is de stamvader
der heeren van Perweys; A r n o l d , aartsdiaken van het bisdom Utrecht, bisschop
van Utrecht (1371-78) en vervolgens prins-bisschop van Luik (1378-89) (overl. 8
Mrt. 1389); zijn stoffelijk overschot werd naar Horn vervoerd en in den
familiegrafkelder in het klooster van Keizerbosch ter aarde besteld; E v e r a r d ,
kanunnik der kerk van Keulen; D i r k L o e f , heer van Beaucignies, Montcornet,
Weert, Heeze, Leende en Herstal
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(overl. 1390), huwde Isabella van Montigny; hij is de stamvader der heeren van
Houtekercke; E l i s a b e t h (geb. omstr. 1339, overl. omstr. 1416), huwde 1359 met
Hendrik van Diest (geb. in 1335, overl. in 1383). Een natuurlijke dochter W a l b u r g i s
v a n H o r n was religieuze in het klooster Nazareth te Diest.
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur l'ancien comté de Hornes etc. (Gand
1850), 35-40, 227-229.
Verzijl

[Horn, Willem V heer van]
HORN (Willem V heer v a n ), 1354-58, heer van Altena, Weert, Nederweert, Wessem
enz., erfelijk opperjagermeester des Duitschen rijks, zoon van Willem IV (die
voorgaat) en E l i s a b e t h v a n C l e e f . Hij was een der getuigen van het
huwelijksverdrag, dat 7 Febr. 1357 werd gesloten tusschen Dirk II heer van
Heinsberg, later graaf van Loon, en Philippina van Gulik. Hij was gehuwd met
I s a b e l l a , dochter van Jan heer van Arkel, en van Ermgardis van Cleef, waarbij
hij drie kinderen had: Willem VI (die volgt); D i r k , bisschop van Osnabrück (overl.
in 1404), en M a r i a , echtgenoote van Hendrik, heer van Gemen. Het schijnt, dat
na den dood van Willem V de heerlijkheden Horn en Altena aan zijn broeder D i r k
L o e f v a n H o r n kwamen. Dit blijkt uit een oorkonde van 18 Oct. 1366, in welke
hij met Hendrik heer van Diest, verschillende punten regelde, aangaande den
bruidsschat van zijn zuster E l i s a b e t h v a n H o r n . In een andere oorkonde van
1 Nov. 1367, waarin hij den titel van heer van Horn en Altena aannam, wees hij aan
genoemde zuster verschillende goederen voor haar bruidsschat toe.
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur l'ancien comté de Hornes etc. (Gand
1850), 40-41, 230-232.
Verzijl

[Horn, Willem VI heer van]
HORN (Willem VI heer v a n ), 1374-1415, heer van Altena, Weert, Nederweert,
Wessem, Cortessem en Saffenberg, erfelijk opperjagermeester des Duitschen rijks,
onder-voogd van Thorn, overl. 25 Oct. 1415, zoon van Willem V (die voorgaat) en
I s a b e l l a v a n A r k e l . Op 20 Mei 1374 gaf hij aan zijn echtgenoote een lijftocht
van 800 goudgulden, betaalbaar te Roermond en vastgezet op het land van Horn.
Hij verklaarde in 1376 (20 Dec.) zijn heerlijkheid Cortessem overgedragen te hebben
aan Otto heer van Arkel, welke hij 19 April 1378 opnieuw verhief; hij schijnt ze dus
van den heer van Arkel teruggenomen te hebben. Den 1 Maart 1378 richtte hij te
Weert het gilde der wollenwevers op. In 1381 loste de abdis van het klooster
Nazareth te Diest, ten behoeve der familie van Horn, een rente van 27 goudgulden
af, waarvoor zij haar goederen verpand hadden voor het uitzet van zuster Walburgis
van Horn. In 1390 verhief Willem VI het land van Horn als leenman van den bisschop
van Luik, in diens hoedanigheid van graat van Loon. Het graafschap Loon was n.l.,
toen de mannelijke linie der graven omstreeks 1360 was uitgestorven, aan het
bisdom Luik gekomen, zoodat van toen af de heeren van Horn den bisschop van
Luik als hun suzerein moesten erkennen. In 1414 (5 Mei) schonk hij aan de
heerlijkheid Weert een privilegebrief, waarbij drie jaarmarkten, n.l. op St. Bonifacius
(5 Juni), St. Jans-Onthoofding (6 Mei) en St. Barbara (4 Dec.) en een wekelijksche
markt op Zaterdag werden verleend. Hij sneuvelde 25 Oct. 1415 in den slag van
Azincourt. Hij was gehuwd met J o h a n n a v a n L o o n , genaamd H e i n s b e r g ,
dochter van Godfried graat van Loon, heer van Heinsberg en Dalenbroeck, en van
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van Gemen; M a r g a r e t h a , abdis van Thorn (1397-1446), en C a t h a r i n a ,
gehuwd met Philippus graaf van Virnenburg.
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur l'ancien comté de Hornes (Gand 1850),
41-43, 233-238; J o s . H a b e t s , Het graafschap Horne in Publ. de la soc. hist. et
arch. dans le duché de Limbourg VIII (1871), 50; A.J. F l a m e n t , Chroniek van de
heerlijkheid Weert in genoemde Publications enz. XXIX (1892), 145-146.
Verzijl

[Horn, Willem VII heer van]
HORN (Willem VII heer v a n ), 1415-33, heer van Altena, Weert, Nederweert,
Wessem, Cortessem, Saffenberg enz.; erfelijk opperjagermeester des Duitschen
rijks, ondervoogd van Thorn, overl. te Aken 21 Juli 1433, begraven in de
Dominicanenkerk aldaar, zoon van Willem VI (die voorgaat) en J o h a n n a v a n
H e i n s b e r g -L o o n . Hij schonk 20 Jan. 1419 aan de stad Weert boschrecht. Den
10. April 1423 legde hij de verklaring af, dat de hof t'Genloe te Ophoven, in bezit
van Godfried van Vlodorp, een vrij leen was en geen leenmanschap verschuldigd
was aan het graafschap Horn. Nadere bijzonderheden over hem zijn niet bekend.
Hij was 23 Jan. 1417 gehuwd met J o h a n n a v a n M o n t i g n y , dochter van Jan
en Eleonora de Quesnes. Uit dit huwelijk een zoon: Jacob I (die voorgaat) en (volgens
Lefort) twee dochters D o r o t h e a en M a r i a .
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur l'ancien comté de Hornes (Gand 1850),
43-44, 238-239; A.J. F l a m e n t , Chroniek van de heerlijkheid Weert in Publ. de la
soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXIX (1892), 146; A. P o m p e n ,
Jacob de Eerste, graaf van Horne in genoemde Publ. enz. XL (1904), 17-19, 22,
43, 86, 191.
Verzijl

[Hornes, Joannes Franciscus Josephus de]
HORNES (Joannes Franciscus Josephus d e ), geb. te Weert 2 April 1710, overl. te
Roermond 12 Juni 1771. Gesproten uit een zijtak van het beroemde grafelijk geslacht.
Hij verwierf het canonicaat der fondatie Elsrack en vestigde zich daar 11 Dec. 1733;
in 1742 werd hij ook kanunnik van Doornik, met machtiging van den Paus om de
beide canonicaten te behouden. Het kapittel van Roermond kwam tegen deze
nieuwigheid op. Een rechtsgeding was er het gevolg van, dat echter door minnelijke
schikking werd bijgelegd, op voorwaarde dat de Hornes nog drie jaren de vruchten
zou genieten zijner roermondsche prebende en daarna ontslag nemen.
Zie: H a b e t s , Gesch. v.h. bisdom Roermond III.
Kleijntjens

[Horst, Dirk van der]
HORST (Dirk v a n d e r ), heer van Horst (Lb.), overl. in 1492. Hij was kamerling
van Arnold hertog van Gelder, en werd door dezen den 25. Maart 1457 tot ambtman
van het huis ter Horst en van het land van Kessel aangesteld. Toen hertog Arnold
den 19. Nov. 1465 ten behoeve van zijn zoon Adolf afstand deed van het hertogdom
Gelder, werd Dirk van der Horst van zijn eed als ambtman des lands van Kessel
ontslagen en aangeschreven aan Adolf den eed van hulde, trouw en gehoorzaamheid
te doen. Den 25. Maart 1467 beloofde hertog Arnold hem in de bediening van
ambtman van Horst en des lands van Kessel te zullen laten blijven. Den 28. Dec.
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1472 deed Karel hertog van Bourgondië afstand van zijn recht op de
verbeurdverklaarde goederen van diegenen, welke de zijde van hertog Arnold en
van den hertog van Kleef gehouden hadden, waaronder de goederen van
Theodericus de Horst. Den 30. Dec. 1472 beloofde hertog Karel de schuldvordering
te erkennen van Dirk van der Horst en anderen, die de zijde van hertog Arnold
gehouden hadden. Toen hertog Arnold den 20. Febr. 1473 zijnt estament maakte,
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benoemde hij tot één der uitvoerders daarvan zijn maarschalk Dirk van der Horst.
Hertog Karel van Bourgondië benoemde hem den 31. Juli 1473 tot burggraaf van
Nijmegen, welke bediening hij hem den 7. Maart bevorens beloofd had, zoodra hij
Nijmegen zou bemachtigd hebben. Den 15. Dec. 1473 bevestigden Dirk van der
Horst, drost des lands van Kessel en burggraaf te Nijmegen, en Arnold, heer van
Blitterswijck, als borgen, de verklaring van Adam ingen Hulss, dat hij de bediening
van rentmeester der domeinen in het kwartier van Arnhem en de Veluwe, waartoe
de hertog van Bourgondië hem den 15. Aug. bevorens benoemd had, getrouw zou
waarnemen. Dirk van der Horst werd den 28. Febr. 1482 door Maximiliaan en Maria,
aartshertog en aartshertogin van Oostenrijk, bevestigd in het bezit der ambten en
goederen, die hij van hertog Arnold in pand had verkregen. Den 15. Mei 1484
beloofde hij Thijs van Merwick (Matthias van Merwijck), wien hij met volmacht van
den aartshertog van Oostenrijk, het ambt van drossaard van het land van Kessel
had overgedragen, den brief, waarbij die overdracht bekrachtigd was, zoo menigmaal
zulks noodig mocht zijn voor vijf of zes weken te zullen uitreiken. Den 16. Dec. 1484
namen de aartshertogen Maximiliaan en Philips den afstand aan, door Dirk van der
Horst als drost en scholtis van den lande van Kessel gedaan en benoemden als
zoodanig in zijn plaats Thijs van Merwick. Dirk van der Horst wordt voor het laatst
vermeld den 1. Febr. 1492, toen hij aan zijn onderdanen, wier landerijen in de
heerlijkheid Horst aan de gemeente paalden, de vergunning gaf, tegenover hun erf
eikenhout op gemeentegrond te mogen planten. Hij was gehuwd met E v a v a n
Z i e v e l , die op St. Paulusdag 1522 overleed en met wie hij verschillende stichtingen
in de kerk van Horst maakte. Zij hertrouwde Matthias van Merwijck, boven genoemd
(overl. kort na 20 Juni 1499), en daarna vóór 22 Juli 1500 Reinard van Bocholtz.
Uit haar eerste huwelijk een zoon D i r k v a n d e r H o r s t , die onnoozel was, zich
in 1522 in een klooster te Aken bevond en in 1539 nog in leven was.
Zie: P. N i j h o f f , Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland IV
oork. no. 317, 420, 454, 532, 538, 544, V oork. no. 16, 36, 134, 148, 158; M.J.
W o l t e r s , Recherches sur l'ancien comté de Kessel (Gand 1854), 42, 104; E g .
S l a n g h e n , Het land van Kessel in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché
de Limbourg XVI (1879), 79; A d o l f S t e f f e n s , Geschiedenis der aloude
Heerlijkheid en der Heeren van ter Horst (Roerm. 1888), 23-25, 27-29, 33-34,
212-214, 217-218, 223-225; Maasgouw (1898), 32.
Verzijl

[Houben, Christianus Antonius]
HOUBEN (Christianus Antonius), burgemeester van Venlo, geb. te Kessenich (Belg.
Limb.) 6 Juni 1824, overl. te Venlo 29 Mei 1900, zoon van J o a n n e s F r a n c i s c u s
en van M a r g a r e t h a G i e l e n . Hij studeerde aan de hoogeschool te Leuven,
werd den 18 Dec. 1855 genaturaliseerd en benoemd tot burgemeester van
Stevensweert, de plaats zijner inwoning. In 1883 werd hij burgemeester van Venlo
en als zoodanig den 15 Mei van dat jaar plechtig geïnstalleerd. In 1891 werd hij lid
van den Gemeenteraad en in 1892 lid der Provinciale staten. Onder zijn bestuur
kwamen te Venlo instellingen tot stand een grooter stad waardig, zooals de
gemeentelijke gasfabriek (1 Juli 1886), waterleiding (4 Febr. 1889), badhuis (1 Mrt.
1891), en telefoon (1 Jan. 1899). Ook werden onder zijn bewind verscheiden nieuwe
scholen geopend: n.l. het progymnasium (1 Oct. 1890) en de broederschool (1 Oct.
1894). Eveneens werd het Villapark aangelegd.
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Hij was te Stevensweert gehuwd met A n n a M a r i a C o r n e l i a G a l i a r t (geb.
aldaar 13 Maart 1852), die hem een zoon en drie dochters (waarvan één jong stierf)
schonk. Zij vestigde zich als weduwe met haar dochters 15 Sept. 1900 wederom te
Stevensweert. Het portret van burgemeester Houben, in photografie, bevindt zich
op het stadhuis te Venlo.
Zie: Venloosche Courant d.d. 2 Juni 1900; Burgerlijke stand en bevolkingsregister
van Venlo; H. U y t t e n b r o e c k , De Straten te Venlo, 19, 20, 64, 88, 156.
Verzijl

[Houten, Willem van]
HOUTEN (Willem v a n ), geb. 24 Sept. 1778 te Rotterdam, overl. 30 Mei 1857 aldaar,
mede-oprichter en jaren lang voorzitter van de Zuid-Holl. Maatschappij tot het redden
van schipbreukelingen, waarvan de oprichtingscirculaire gedateerd is 25 Nov. 1824.
Van zijn vader, die als binnenloods voer, kreeg hij een uitgebreide practische kennis
van de zeevaart. Later werd hij makelaar en richtte daarna met twee zijner zoons
een handel in scheepsmaterialen te Rotterdam op. Hij is tweemaal gehuwd geweest:
met J o h a n n a S u z a n n a R o q u e s en met M a r i a S o p h i a B i l l i a u .
Van Houten had zijn zaken te Rotterdam, woonde echter, althans in 1835, onder
Kralingen in het huis Laanzigt en vertoefde 's zomers op het buitengoed Ypelaar of
de Groote Ypelaar te Bavel bij Breda. Hij gaf in 1833 uit bij F.P. Sterk te Breda: De
Scheepvaart ‘ten behoeve der Dapperen die op de citadel van Antwerpen en onze
vloot verminkt zijn geworden’ en in 1835 bij van der Meer en Verbruggen te
Rotterdam: Reis van Rotterdam naar London benevens eene beschrijving van
laatstgenoemde stad. Met afbeeldingen.
Een lijst van zijn gezamenlijke werken vindt men op blz. 8 van De afstammelingen
van Willem van Houten, door P.W. v a n H o u t e n (1911).
Zijn portret werd geschilderd door J. S p o e l en gereproduceerd in het
bovengenoemde werk. Zie ook Catalogus portretverzameling. van het Archief
Rotterdam nrs. 1236 en 1237 en Nieuwe Rott. Cour. 9 Febr. 1929 Avondbl.
Wiersum

[Houtzager, Pieter den]
HOUTZAGER (Pieter d e n ) of H o n d t s l a g e r , gedood te Haarlem 26 Mrt. 1534.
Hij heeft o.a. Dirk Philips (zie dit deel in voce) en Jacob van Campen (zie dl. I, kol.
546) het ambt van doopen opgelegd. Ook te Leeuwarden heeft hij gedoopt. Hij
behoorde in Mrt. 1534 tot de vijf aanvoerders, die te Amsterdam aanhangers zochten
om mede naar Munster op te trekken, en liep toen in krijgsgewaad en met ontbloot
zwaard door de stad onder vervaarlijk wee-geroep en den kreet: ‘doet boete en
bekeert u’!
Zie: L. K n a p p e r t , Het ontstaan en de vestiging van het Protestantisme in de
Nederlanden (Utr. 1924), 197 v.; W.I. L e e n d e r t z , Melchior Hofmann (Haarl.
1883), 234, 259, 308; Inventaris van Archiefstukken, berustende bij de Ver. Dpsg.
Gem. te Amsterdam I (Amst. 1883), no. 24; Doopsgezinde Bijdragen (1875), 61,
(1884), 7-9, (1899), 31; K. V o s , Menno Simons (Leid. 1914), 27 v., 338; J.G. d e
H o o p S c h e f f e r , Gesch. der Kerkhervorming in Ned. vóór 1531 (Amst. 1873),
491; Bibliotheca Reformatoria Neerlandica VII ('s Gravenh. 1910), 31, 45, 106, 128,
130; W.J. K ü h l e r , Gesch. der Ned. doopsgezinden in de zestiende eeuw (Haarl.
1932), 76, 105 v., 159.
Knipscheer
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[Houven, Hendrik Christiaan van der]
HOUVEN (Hendrik Christiaan v a n d e r ), geb. te Nieuw-Beierland 26 Nov. 1773,
overl. te 's Gravenhage 9 Dec. 1852, was de zoon van J o h a n n e s H e n d r i k u s
v a n d e r H o u v e n , predikant, en E l i s a b e t h v a n G e n n e p .
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Hij ging vroeg te Rotterdam in den handel en slaagde daarin zeer goed, hetgeen in
dien slechten tijd zeer merkwaardig was. Hij werd president van de rechtbank van
koophandel aldaar. Bij Koninklijk besluit van 21 Sept. 1824 werd hij tot directeur der
toen nieuw opgerichte Nederlandsche Handelmaatschappij voor Rotterdam benoemd.
Hij vestigde zich, daar deze maatschappij haar kantoren te 's Gravenhage had, op
het huis ter Noot onder die stad. Ingevolge besluit eener algemeene vergadering
gehouden in 1831 werd tot haar verplaatsing naar Amsterdam besloten en dus ging
van der Houven in Oct. d.a.v. te Amsterdam wonen, hoewel hij enkele maanden 's
jaars op ter Noot verbleef. In 1833 fungeerde hij dikwijls als waarnemend president
in plaats van Schimmelpenninck (dl. IV, kol. 1225), die veel ziek was. Met ingang
van 1 Jan. 1834 werd van der Houven president.
Volgens W.M.F. M a n s v e l t , Geschiedenis der Nederlandsche
Handelmaatschappij (Haag 1924), 1e deel, 366, was van der Houven de man, die
van den aanvang af gezorgd heeft, dat de boekhouding der maatschappij op
ordelijken voet werd ingericht. Hij was een zeer conscientieuze werker. In dezen
tijd valt de opbloei van de katoennijverheid in Twente en Haarlem en in mindere
mate te Leiden, te Delft en in Noord-Brabant. Door de energie van den Engelschman
Ainsworth (dl. I, kol. 49), den Belg de Maere en eenige anderen werd deze industrie
mogelijk, hoewel er drie geslachten noodig zijn geweest om b.v. de twentsche
landarbeiders tot geschikte fabrieksarbeiders om te vormen. Hun prestaties werden
op krachtige wijze door de Handelmaatschappij bevorderd; intusschen is de bloei
der textielnijverheid meer aan de Clercq (dl. III, kol. 236) dan aan van der Houven
te danken.
Kort nadat hij president geworden was, werd van den Bosch (dl. II, kol. 221) 30
Mei 1834 van gouverneur-generaal minister van koloniën en nu werd diens
cultuurstelsel, met 66 dagen 's jaars arbeid der Javanen voor het gouvernement,
ingevoerd. Hierdoor zou de Handelmaatschappij, die den verkoop der javasche
producten in Nederland had en tusschenpersoon was van de nederlandsche
nijverheid voor haar leveringen in Oost-Indië, zeker voordeel getrokken hebben,
wanneer van den Bosch haar niet telkens voorschotten had gevraagd, die noodig
waren om den slechten financieelen toestand van Nederland te bedekken. De staat
had een schuld van bijna 40 millioen aan de Handelmaatschappij, en toen nu de
geheime financieele goocheltoeren, vooral van den minister van financiën van Tets,
die na zijn overlijden met een korte tusschenpoos op 1 Juli 1837 door den eerlijken
Beelaerts (dl. I, kol. 273) opgevolgd was, eenigszins bekend waren geworden, werd
het ontwerp eener leening van 56 millioen voor Indië 20 Dec. 1839 met 39 tegen
12 stemmen, en de staatsbegrooting voor 1840, die nog niet in hoofdstukken verdeeld
was, 23 d.a.v. met 50 tegen 1 stem (die van den minister Beelaerts) verworpen.
Van de eerste verwerping was het aftreden van den minister van koloniën van den
Bosch het gevolg. Een nieuwe begrooting werd na langdurige discussies 30 Mei
1840 aangenomen en 6 Juni d.a.v. werd goedgekeurd, dat 6 millioen geleend zou
worden. In Juni 1840 sloot de maatschappij een overeenkomst met de regeering,
waarbij eerstgenoemde niet meer, zooals voor dien tijd, alleen van den Koning
afhankelijk was. Kort daarna werd in de herziene grondwet bepaald, dat het gebruik
van het batig slot bij de wet geregeld zou worden en aan de
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Staten-Generaal mededeeling van de ontvangsten en uitgaven der koloniën gedaan
zou worden. Een fout was daarbij, dat niet het geheele art. 60 der grondwet,
inhoudende dat de Koning bij uitsluiting het opperbestuur der koloniën had, geschrapt
was. Hierdoor kwamen er tusschen den minister van Financiën Rochussen (dl. II,
kol. 1217) en van der Houven hevige geschillen. De minister van Koloniën Baud
(dl. I, kol. 245) werd evenwel overgehaald om met hem mede te werken en zoo ging
de maatschappij een betere toekomst tegemoet.
Van der Houven legde, nadat hij reeds in 1841 te vergeefs ontslag gevraagd had,
met ingang van 1 Jan. 1844 de betrekking van president neder. Kort daarna, 4 Febr.
1844, overleed de directeur de Clercq en van der Houven werd bereid bevonden,
tijdelijk in zijn plaats als directeur op te treden (niet als president). Hij bleef dit
verscheidene maanden.
De Koning benoemde hem 24 Mei 1846 tot lid van de Eerste Kamer. Ten gevolge
van de grondwetsherziening van 1848 verviel dit lidmaatschap gelijk met het optreden
der nieuwe Eerste Kamer op 13 Febr. 1849.
Hij huwde in 1802 J o h a n n a E l i s a b e t h v a n G e n n e p , geb. 5 Mei 1778,
overl. 18 Febr. 1857, bij wie hij een dochter had.
Ramaer

[Huet, Mr. Rudolf Hendrik Johan Gallandat]
HUET (Mr. Rudolf Hendrik Johan G a l l a n d a t ), den 4. Nov. 1836 te Norg geboren,
overl. 10 Nov. 1902 te Haarlem, was de 2e zoon van P i e r r e G é d é o n H u e t
(officier van gezondheid en achtereenvolgens geneesheer te Gendringen,
Zalt-Bommel, Norg en Hulst) en M a r i a C a t h a r i n a A l b e r t i n a S o p h i e
V e e r e n (overl. 3 Jan. 1843). In dankbaar aandenken aan de lieve tweede moeder
voor zijn jongens, M a r i a C h a r l o t t a L o u i s e G a l l a n d a t , met wie de
weduwnaar 27 Mrt. 1844 trouwde en die 23 Oct. 1849 kinderloos overleed, had de
vader in 1860 den naam Gallandat bij den zijnen genomen. Op achtjarigen leeftijd
kwam Rudolf te Hulst op de fransche school. De weetgierige jongen kreeg er ook
les in Latijn en Grieksch, vóór hij naar het gymnasium in Leiden ging. Daar werd hij
in 1855 ingeschreven als student in de letteren. Vooral de colleges van prof. M. de
Vries trokken hem zeer aan, evenals op het gymnasium de lessen van Dr. L.A. te
Winkel. In Juni 1858 deed hij zijn candidaats in de letteren, twee jaar later in de
rechten (beide summa cum laude) en verkreeg in Juni 1862 den doctoralen graad
in het romeinsch en hedendaagsch recht. De jonge Mr. oefende nooit practijk, alleen
diende hij gaarne onvermogenden met raad. Groote voorliefde behield hij voor taal,
in het bijzonder voor de germanistiek, ter bestudeering waarvan hij in Apr. 1863
naar Berlijn ging. In 1864 werd hij aan de pas opgerichte H.B.S. te Zutphen benoemd
voor Nederlandsch, aardrijkskunde, staats- en handelswetenschappen. Twee jaar
later trok hij naar het rotterdamsche gymnasium, om er les te geven in Nederlandsch
en geschiedenis, maar bleef op verzoek eenige lesuren in Zutphen aanhouden. Het
lesgeven bleek hem te groote inspanning; na een ernstige, langdurige ziekte vroeg
en kreeg H. in Juli 1869 eervol ontslag. Korten tijd werkte hij voor een
verzekeringsmaatschappij te Amerongen, tot hij in 1870 na den dood van zijn
schoonvader diens zijden builgaasfabriek (firma Wed. A. le Grand et Belain) in
Haarlem, waar hij het vorige jaar was gaan wonen, overnam. Voor dit bedrijf ging
hij zich in het buitenland theoretisch en practisch bekwa-
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men, om zooveel mogelijk de weverij in stand te houden, waaraan uiteraard vele
moeilijkheden waren verbonden. Ze kostte hem, te onbaatzuchtig en te idealistisch
werkgever, jaar op jaar meer geld, de afname van gaas, dat, blauw gekleurd, indertijd
als kappengaas voor de mutsen der noordhollandsche boerinnen zeer in trek was,
werd geregeld minder, zoodat de aloude tak van industrie welhaast ‘uitgebloeid’
raakte. Toen in 1880 zijn eenige jongen, leerling op het gymnasium, stierf en hij
geheel vereenzaamd was - zijn vrouw en eenig dochtertje waren hem reeds vroeger
ontvallen - zocht hij verpoozing in zijn lievelingsstudie. In 1868 had de Mij. der Nederl.
Letterk. te Leiden en in 1869 het Histor. Genootschap te Utrecht hem tot lid verkozen.
Tot degelijk letterkundigen arbeid, zooals hij voornemens was met een werk over
‘Betje Wolff en haren tijd’ voelde hij zich wegens wankelende gezondheid niet meer
in staat; hij beperkte zich tot een boekje Van en over Betje Wolff, geb. Bekker
(Haarlem 1884), waarin brieven en stukken naar een H.S., dat hij vond onder de
talrijke familiepapieren van zijn overleden oom D a n i ë l T h e o d o r e H u e t , die
ze gebundeld had met het opschrift ‘Brieven van Betje Wolff en Aagje Deken aan
mijne Moeder’. Ook was het hem een welkome afleiding, tot lid en voorzitter van
Commissies van toezicht op het openbaar onderwijs, van de Kamer van koophandel,
tot secretaris van het bestuur van het in 1883 ingestelde Schuurman Schimmel van
Outeren-fonds en in 1880 tot lid van den Gemeenteraad te worden verkozen. Vele
teleurstellingen, veelal het gevolg van verloren evenwicht, deden hem echter in
1890 zijn lidmaatschap van den raad neerleggen en bedanken als voorzitter van
de Kamer van koophandel, omdat zijn overtuiging was, dat het nutteloos zou zijn
langer zitting te houden. Zoo lang mogelijk hield hij het secretariaat van
bovengenoemd fonds aan, daar het hem in staat stelde, onvermogende
intellectueelen, die hij gaarne met voorlichting en lessen voorthielp, ook financieel
te steunen. Den 10. Nov. 1902 bezweek H. na lang lijden aan suikerziekte. Het
laatst schreef hij Een blik op de sijden-builgaasweverij in Haarlem dd. 17 Dec. 1897.
Gallandat Huet trouwde 28 Juli 1864 met zijn nicht F r a n ç o i s e E s t h e r H u e t
uit Haarlem, geb. 27 Febr. 1839. Zij overl. 16 Mei 1867. Hun twee kinderen overleden
zeer jong: W a l t h e r a C h a r l o t t a , geb. 6 Aug. 1865, reeds den 3en Nov. 1868
en P i e r r e G é d é o n , geb. 9 Oct. 1866, den 6den Sept. 1880.
Zie: Jaarboekje voor Haarlem (1903) VII-XI.
R. Zuidema

[Hugenholtz, Isaäc Theodorus ter Bruggen]
HUGENHOLTZ (Isaäc Theodorus t e r B r u g g e n ), geb. te IJselstein 28 Mei 1801,
overl. te 's Gravenhage 16 Mrt. 1871, was de vierde zoon van B e r n a r d u s
Hugenholtzen Maria Mertilda Cornelia ter Bruggen.
Hij werd voor den zeedienst opgeleid aan het Nieuwediep, werd adelborst eerste
klasse 21 Dec. 1822, luitenant ter zee tweede klasse in 1826 en luitenant ter zee
eerste klasse 5 Apr. 1834.
Hij heeft tijdens de gevechten in Zeeland en voor Antwerpen de militaire
Willemsorde verworven. Na op verzoek verkregen eervol ontslag uit den zeedienst,
vestigde hij zich te Dokkum en kwam daar in de zaken zijner zwagers. Hij werd tot
lid van den raad van Dokkum gekozen in Oct. 1846; zijn medeleden kozen hem 1
Juni 1847 tot lid der Provinciale staten van Friesland. Op 16 Dec. 1848 werd hij tot
lid der Tweede Kamer voor
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het district Dokkum gekozen en hierdoor verviet zijn lidmaatschap der Staten.
Hij heeft in de jaren, dat hij Kamerlid was, zeer veel, in het bijzonder over zijn vak
gesproken. Hij was volbloed Thorbeckiaan en deze (dl. IV, kol. 1308) gebruikte hem
wel eens, als er iets tegen de tegenpartij op harde wijze gezegd moest worden. Het
was merkwaardig, dat de golf van anti-katholicisme en daardoor van anti-liberalisme,
die in Apr. 1853 bijna over het geheele protestantsche Nederland ging, zich niet
over het district Dokkum, waar juist naar verhouding zeer weinig Roomschen waren,
uitgestrekt heeft, zoodat hij 17 Mei 1853 met vrij groote meerderheid herkozen werd.
Hij verzette zich bij de behandeling van de staatsbegrooting van 1854 tegen het
denkbeeld van zijn medelid, admiraal Rijk (dl. IV, kol. 1183), dat Nederland moest
trachten, zijn overwicht op zee van twee eeuwen te voren te herwinnen; terecht
zeide hij, dat wij ons moeten bepalen tot den tweeden rang en onze vloot in
hoofdzaak op de verdediging van Nederland en van onze koloniën en bezittingen
berekend moest zijn. Hij heeft eens een zeer belangrijken invloed uitgeoefend, door
het voorstellen van een amendement op het 12e hoofdstuk der staatsbegrooting
van 1862, onvoorziene uitgaven, strekkende tot vermindering daarvan met ƒ 50000.
De duidelijke bedoeling van dit amendement was, wantrouwen in het kabinet uit te
drukken. Eenige hoofdstukken, in het bijzonder dat van van Tets (dl. V, kol. 902),
Financiën, waren met geringe meerderheid aangenomen, dat van van Heemstra
(dl. III, kol. 558), Binnenlandsche zaken, was verworpen ook omdat velen meenden,
dat hij de schoolwet van van der Brugghen in te liberalen zin uitvoerde; eindelijk
waren de conservatieven niet tevreden over Loudon, minister van koloniën, die den
liberalen gouverneur-generaal Sloet (dl. V, kol. 751) had voorgedragen. Het gevolg
was, dat het amendement bij een gemengde stemming met 37 tegen 25 stemmen
werd aangenomen en het kabinet ontslag vroeg, terwijl er nu in plaats van een zeer
gematigd een vooruitstrevend liberaal kabinet onder de leiding van Thorbecke
optrad. Dit was niet door de conservatieve voorstemmers voorzien.
Op 1 Febr. 1865 werd Hugenholtz benoemd tot lid van den Raad van State. Hij
bleef dit tot zijn overlijden.
In 1823 werd hem vergund, den naam ter Bruggen aan den zijnen toe te voegen.
Hij huwde 4 Sept. 1833 H e n r i c a F o c k e m a , geb. 20 Nov. 1804, overl. 16
Mrt. 1876.
Ramaer

[Hulthem, Mr. Charles Ignace Emmanuel van]
HULTHEM (Mr. Charles Ignace Emmanuel v a n ), geb. te Gent 4 Apr. 1764, overl.
aldaar 16 Dec. 1834, volgde de gewone opleiding van rechtsgeleerden te Leuven
en zette zich, nadat hij in 1787 den graad van licencié en droit verworven had, als
advocaat te Gent neder. Hij deed in 1789 een reis naar Parijs, waar hij door brieven
van aanbeveling met vele groote geleerden in aanraking kwam. In 1791 werd hij
schepen van Gent. In 1793, toen de Franschen die stad tijdelijk veroverden, werd
hij als gijzelaar naar Douai medegevoerd. Bij de tweede, nu definitieve verovering
in 1794 wist van Hulthem door zijn vriendschap met fransche machthebbenden veel
kunstvoorwerpen te redden, die anders door de krijgslieden vernield of
medegenomen zouden zijn. Hij kreeg gedaan, dat de gebouwen der abdij van
Baudeloo te Gent tot openbare boekerij ingericht werden.
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In 1795 werd hij door de fransche regeering benoemd tot conservator van de
handschriften van Vlaanderen en van Brabant. In 1797 werd hij in het departement
Escaut gekozen tot lid van het fransche Wetgevend lichaam. In 1802 werd hij in
plaats daarvan lid van het Tribunaat, dat in 1808 werd opgeheven wegens de
oppositie tegen de draconische maatregelen van den Keizer. In dat jaar werd hij
benoemd tot directeur der universitaire boekerij te Brussel en in 1812 tevens tot
bibliothecaris der boekerij van de hertogen van Bourgondië aldaar. Te zamen werden
deze later de brusselsche Koninklijke bibliotheek.
Na de occupatie van de Zuidelijke Nederlanden door de verbonden mogendheden
behield hij slechts het ambt van conservator der handschriften. Bij de vorming van
het vereenigd koninkrijk werd hij 1 Sept. 1815 benoemd tot griffier der Tweede
Kamer, maar het afwisselend een jaar te 's Gravenhage en een jaar te Brussel
wonen beviel hem zeer slecht en hij was bovendien geheel een man van diepgaande
studie, zoodat hij verheugd was toen hij 28 Oct. 1817 benoemd werd tot permanent
secretaris van de brusselsche Academie van wetenschappen en schoone kunsten.
Hij vroeg nu als griffier ontslag, dat hem door de Kamer eervol verleend werd en
ging te Gent wonen. Op 4 Juni 1821 werd hij door de Staten van Oost-Vlaanderen
tot lid der Tweede Kamer gekozen. Hij heeft daarin tot de scheiding in Oct. 1830
zitting gehad, maar heeft anders dan als rapporteur nooit het woord gevoerd; toch
had hij door zijn geleerdheid veel invloed. Hij stemde meestal met de noordelijke
leden. In Juli 1829 werd hij lid der commissie voor de tentoonstelling, die in 1830
te Gent gehouden is. Na den opstand heeft hij geen openbaar ambt meer bekleed.
Hij stichtte uit zijn particuliere middelen te Gent een plantentuin, een
teeken-academie en een openbare boekerij. Hij heeft die alle aan de stad Gent
gelegateerd. Zijn boeken en handschriften liet hij aan den belgischen staat na.
Hij leverde een aantal charters voor de uitgaaf van P. d' O u d e g h e r s t , Annales
de Flandre, in 1789 opnieuw door Lesbroussart te Gent uitgegeven.
Hij werd correspondent van de 2e klasse (letteren en geschiedenis) van het
Koninklijk nederlandsch instituut 27 Febr. 1809, lid van die klasse 22 Mei 1816 en
3 Juli 1816 lid van de brusselsche akademie bovengenoemd. Hij werd in 1815 lid
van de Hollandsche maatschappij der wetenschappen te Haarlem. Verder was hij
lid van tallooze wetenschappelijke vereenigingen in binnen- en buitenland.
Hij had verschillende plannen tot het schrijven van werken, o.a. over den schrijver
van de Imitatio Christi, over de uitvinding der boekdrukkunst enz., maar er is niet
van gekomen.
Hij was ongehuwd.
Zijn portret is gelithografeerd door Baugniet (in Messager V, 54) en door Pinnoy,
gegraveerd door Ch. Onghena (in Messager 1844, 285) en door een onbekende.
Ramaer

[Huydecoper van Maarsseveen, jhr. Mr. Joan]
HUYDECOPER VAN MAARSSEVEEN (jhr. Mr. Joan), geb. te Amsterdam 10 Mei
1821, overl. te Maarseveen 5 Dec. 1890, was de oudste zoon van jhr. J a n E l i a s
H u y d e c o p e r v a n Z e i s t enM a r i e I s a b e l l e A n n e J o s i n e C h a r l o t t e
barones T a e t s v a n A m e r o n g e n . Hij werd 8 Apr. 1839 te Utrecht als student
ingeschreven en promoveerde aldaar 3 Mei 1847 in de rechten op een dissertatie
De historia el
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theoria mandati in regiminis forma repraesentativa.
Hij zette zich te Amsterdam als advocaat neder en werd reeds 19 Jan. 1848 tot
hoogheemraad van Zeeburg en Diemerdijk benoemd. Hij verhuisde in 1850 naar
het buitenverblijf Goudestein onder Maarseveen; hij noemde zich sedert daarnaar
en liet de heerlijkheid Zeist, naar welke zijn vader zich noemde, aan jongere broers
over. Hij is op Goudestein blijven wonen.
Op 10 Mei 1853 werd hij in het kiesdistrict Breukelen tot lid van de Provinciale
staten van Utrecht gekozen en 19 Juli d.a.v. tot lid van den gemeenteraad van
Maarseveen. In 1854 werd hij benoemd tot hoogheemraad van den Lekdijk
Bovendams en op 12 Mrt. 1856 tot burgemeester van Maarsen, Maarsebroek en
Maarseveen. Op 9 Mei 1856 verkreeg hij eervol ontslag als hoogheemraad. Bij de
wet van 13 Juni 1857 werd Maarsebroek met Maarsen vereenigd.
Eindelijk volgde 4 Mei 1858 zijn verkiezing tot lid van de Eerste Kamer voor de
provincie Utrecht.
Hij behoorde tot de conservatieve partij en stemde driemaal, 15 Aug. 1860, 30
Apr. 1863 en 9 Apr. 1872 tegen de afkoopbaarstelling der tienden, die de beide
eerste malen, na in de Tweede Kamer aangenomen te zijn, met 27 tegen 11 en met
23 tegen 13 stemmen verworpen, maar de derde maal met 26 tegen 8 stemmen
aangenomen werd. Ook stemde hij 1 Juli en 31 Dec. 1863 tegen de begrootingen
van koloniën van Fransen van de Putte (dl. IV, kol. 1099), die in Oost-Indië een
nieuwen koers wilde ingaan. De eerste werd met 22 tegen 16, de tweede met 22
tegen 11 stemmen aangenomen.
Langzamerhand kwam hij nader tot de zienswijze der liberalen. Eigenlijk sproot
dit meer uit tegenzin tegen het drijven van Dr. Kuyper en tegen het verbond met de
roomsch-katholieke partij voort.
Reeds in 1870 was hij meer naar den liberalen kant overgegaan, want 15 Sept.
van dat jaar stemde hij voor het wetsontwerp van minister van Lilaar (dl. VIII, kol.
1047) tot afschaffing van de doodstraf, dat van conservatieve en clericale zijde hevig
bestreden en 15 Sept. met 20 tegen 18, dus door zijn stem, aangenomen werd.
Ook stemde hij 7 Aug. 1878 voor de wet-Kappeyne op het lager onderwijs, die met
26 tegen 10 stemmen aangenomen werd en waarvan een door Kuyper opgezet
monster-petitionnement het gevolg was. De Koning zette, nadat hij het hoofd der
aanbieders Elout (dl. I, kol. 813) ten eten gehad had, toch zijn handteekening onder
de wet.
Nadat een voorstel van Schaepman (dl. VI, kol. 1217) tot wijziging van hoofdstuk
X (Onderwijs) in clericalen zin, door de medewerking van 6 liberalen op 6 Juni 1887
was aangenomen met 43 tegen 40 stemmen, werd het in de Eerste Kamer met 27
tegen 11 stemmen verworpen. Huydecoper en met hem alle vroegere conservatieven,
Thooft, Insinger (dl IV, kol. 799), van Naamen (dl. II, kol. 971) en de Vos van
Steenwijk (dl. V, kol. 1073), alleen niet Pijnappel (dl. V, kol. 543), stemden tegen.
Mede als gevolg van zijn stem in dezen werd hij 8 Sept. 1887 door de Staten van
Utrecht niet herkozen, maar 24 Mrt. 1888 kozen die van Zuid-Holland hem opnieuw
tot lid der Eerste Kamer. Hij bleef dit tot zijn overlijden.
Op zijn verzoek werd hij als burgemeester van Maarsen en Maarseveen eervol
ontslagen 13 Mrt. 1868.
Hij werd 13 Aug. 1882 benoemd tot dijkgraaf van den Lekdijk Bovendams. Wegens
den achter-
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uitgang zijner gezondheid werd hij als zoodanig 31 Oct. 1890 eervol ontslagen.
Hij was ook in andere dan openbare ambten met vrucht werkzaam, o.a. als
president concessionaris der droogmaking van de plassen bij Maarseveen,
Béthunepolder geworden, en heeft veel bijgedragen tot behoud van de hervormde
gemeente te Tienhoven.
Hij huwde 26 Juli 1849 jkvr. L o u i s e R e i n i e r e J e a n n e A n t o i n e t t e
R a m , geb. 30 Mrt. 1827, overl. 4 Jan. 1904, bij wie hij 4 zonen, van wie een jong
stierf, en 3 dochters had.
Zie een levensbericht door B. [J.N. B a s t e r t ] in Utrechtsch Jaarboekje (1892),
225.
Ramaer

[Huydecoper van Maarsseveen en Nigtevecht, jhr. Mr. Jan Elias]
HUYDECOPER VAN MAARSSEVEEN EN NIGTEVECHT (jhr. Mr. Jan Elias), geb.
te Amsterdam 5 Jan. 1853, overl. te Nauheim (Hessen-Nassau) 8 Juni 1911, was
de oudste zoon van jhr. Mr. J. Huydecoper van Maarsseveen, die voorgaat, en jkvr.
J.L.R.J. R a m .
Hij werd 27 Sept. 1871 als student te Utrecht ingeschreven en promoveerde aldaar
in de rechten 4 Juli 1879 op een dissertatie getiteld Eenige opmerkingen omtrent
den ambtseed.
Hij werd advocaat te Amsterdam. Reeds op 9 Nov. 1890 werd hij schoolopziener
in een district, dat deel van Utrecht uitmaakte. Hij verhuisde in 1883 naar Utrecht
ten einde als een der hoofden van het kassierskantoor Huydecoper en van Dielen
op te treden. Ten gevolge van het onverwacht overlijden van zijn neef Mr. E.
Huydecoper van Nigtevecht (die volgt) was P.A. Sertou nog de eenige firmant en
het werd noodig gevonden, dat iemand van de familie mede als hoofd optrad. Zijn
welwillendheid en zijn ijver voor het publiek belang waren oorzaak, dat hij te Utrecht
al spoedig in verschillende betrekkingen benoemd of gekozen werd.
Op 27 Juli 1892 werd hij benoemd tot hoogheemraad van den Lekdijk Bovendams.
In 1893 werd hij tot lid van den gemeenteraad van Utrecht, op 11 Juni 1895 in
het district Utrecht 1 tot lid der Staten van die provincie, en op 22 Mei 1900 tot lid
van Gedeputeerde staten gekozen. Eindelijk werd hij 30 Mrt. 1897 in het district
Breukelen tot lid der Tweede Kamer gekozen, maar ten gevolge van de uitbreiding
van het kiesrecht door de wet-van Houten werd hij 25 Juni d.a.v. niet herkozen. Hij
behoorde tot de liberale partij.
In 1898 werd hij benoemd tot commissaris der Nederlandsche bank. In 1907 werd
zijn firma in een naamlooze vennootschap omgezet, hij trad nu af als directeur, maar
werd president-commissaris. In Oct. 1910 vertrok hij voor een hartkwaal naar
Nauheim, maar hij vond daar, bij beterschap in het begin, op den duur geen baat.
Hij huwde 19 Aug. 1886 S u s a n n a C h r i s t i n a M a r i a A n t h o n i a L u d e n ,
geb. 8 Mei 1857, overl. 5 Dec. 1920, bij wie hij 3 zonen en 3 dochters had.
Zie een artikel in het Mengelwerk achter het Utrechtsch Jaarboekje voor 1912,
blz. XI, door J.F. d e B e a u f o r t .
Ramaer

[Huydecoper van Nigtevecht, Mr. Edward]
HUYDECOPER VAN NIGTEVECHT (Mr. Edward), geb. te Utrecht 22 Mrt. 1827,
overl. te Maarseveen 28 Febr. 1883, was de zoon van C o n s t a n t i j n W i l l e m
H e n d r i k H u y d e c o p e r en H e n r i e t t a S o p h i a A l e w i j n .
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hoofden van het kassierskantoor Huydecoper en van Dielen te Utrecht.
Hij studeerde te Utrecht, waar hij 29 Aug. 1845 werd ingeschreven en waar hij in
1852 op stellingen in de rechten promoveerde.
Spoedig daarna werd hij hoogheemraad van Zeeburg en Diemerdijk.
Hij was sedert 1854 als beambte, later als een der hoofden werkzaam aan
bovengenoemd kantoor. Op 9 Mei 1871 werd hij in het kiesdistrict Breukelen gekozen
tot lid der Provinciale staten van Utrecht.
Hij was een groot vriend van de genealogie en heeft medegewerkt aan de
samenstelling van vele gedrukte kwartierstaten van Nederlanders. Hij heeft een
groot aantal tabellen betrekkelijk nederlandsche geslachten vervaardigd. Zij zijn
nooit in druk uitgegeven.
Hij woonde des winters te Utrecht, des zomers op de buitenplaats Gansenhoef
onder Maarseveen. Hij was ongehuwd en liet zijn heerlijkheid na aan zijn neef jhr.
Mr. J.E. Huydecoper, die zich sedert van Maarsseveen en Nigtevecht noemde (zie
vorig art.).
Zie: de Heraut (1884), 155, van welk maandschrift, dat tot 1894 bestaan heeft,
hij een der twaalf oprichters was. Hij heeft de uitgave van het eerste nummer niet
mogen beleven.
Ramaer
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[Huyttens, Jacques Joseph]
HUYTTENS (Jacques Joseph), geb. 8 Mrt. 1779, overl. 29 Aug. 1836, was de tweede
zoon van J e a n L é o n a r d H u y t t e n s en C a r o l i n e T h é r è s e J a c q u e s
Jacobsen.
Hij was koopman te Gent en werd in 1814 door den Souvereinen Vorst, toen
namens de verbonden mogendheden gouverneur der Zuidelijke Nederlanden,
geraadpleegd over de gezindheid in die gewesten ten opzichte van het huis van
Oranje. Zijn rapport was te gunstig, hij hield geen rekening met de clericale oppositie
op het platteland van Vlaanderen en met de franschgezindheid in de waalsche
provinciën.
Hij werd 1 Sept. 1815 tot lid der Tweede Kamer benoemd en is dit tot den
belgischen opstand gebleven. Hij heeft slechts eenmaal, behalve als rapporteur, in
de openbare vergadering der Kamer gesproken. Dat hij toch gold als specialiteit in
belastingzaken, blijkt uit zijn benoeming 23 Jan. 1820 tot lid eener commissie ter
herziening van het stelsel van in- en uitgaande rechten. Na haar rapport te hebben
ingediend, werd deze commissie 30 Jan. 1824 ontbonden.
Hij huwde 11 Mei 1805 T h é r è s e N o r b e r t i n e J e a n n e K e r r e m a n s ,
geb. 12 Nov. 1764, die hem overleefde. Bij haar had hij een zoon. Hij noemde zich
op zuidnederlandsche wijze H u y t t e n s K e r r e m a n s .
Ramaer
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I.
[Iddekinge, Pieter Govert van]
IDDEKINGE (Pieter Govert v a n ), geb. te Groningen in 1755, overl. aldaar 23 Mei
1821, was de tweede zoon van Anthony Adriaan (dl. IV, kol. 793) en Q u i r i n a
Jacoba van Persijn.
Hij werd in 1773 luitenant der infanterie, maar verkreeg als zoodanig in 1776
ontslag, daar hij benoemd was tot secretaris der stad Groningen. Uit dit ambt nam
hij in 1781 ontslag. Wij vinden hem eerst weder in 1789 als gezworene en ook als
zoodanig nam hij in 1794 ontslag. Hij was oranjegezind.
Op 19 Juli 1805 benoemde de raadpensionaris Schimmelpenninck hem tot een
der 5 leden van den raad van financiën van het departement Groningen. Hij bleef
dit tot de departementale besturen na de komst van koning Lodewijk op fransche
leest geschoeid werden. Hij werd 8 Mei 1807 benoemd tot assessor in het
departement Groningen en, onder de inlijving bij Frankrijk, 19 Mei 1811 lid van den
conseil préfectoral van het departement Ems occidental; daarna, 10 Jan. 1814, raad
bij het generaal commissariaat van dat departement, nu Wester-Eems. Op 29 Aug.
1814 werd hij benoemd tot lid der Provinciale staten van Groningen, maar werd
geen lid van Gedeputeerde staten, hoewel zijn drie vorige ambten daarmede gelijk
stonden. Maar 1 Sept. 1815 werd hij benoemd tot lid der Tweede Kamer. Hij werd
geregeld herkozen en bleef dit tot zijn overlijden.
Hij huwde in 1776 E n g e l i n a B e r c h u y s , geb. in 1758, overl. 30 Mrt. 1842,
bij wie hij een dochter had.
Ramaer

[Idsaerda, Baerthe van]
IDSAERDA (Baerthe v a n ), raadsheer in het Hof van Friesland, geb. in 1528 op
ter Idserdt,
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aldaar overl. 14 Mei 1603, zoon van H a y o M e y n e s I d s a e r d a en Y m c k
R o m m a e r t s . In een missive die het hof op 15 Sept. 1565 aan de Gedeputeerde
staten van Friesland zond, inhoudende de toezegging van 3000 gl. voor de stichting
eener nieuwe kanselarij te Leeuwarden, komt hij voor onder den naam van Doctor
B a r t a Y d z a r d a als lid der Gedep. staten. Hij wordt vermeld als een der
onderteekenaars van het Verbond der edelen en als een der eerste vrijheidsgezinde
regenten van Friesland in den spaanschen tijd. De graaf van Schouwenburg, dien
hij steeds ter zijde had gestaan, benoemde hem in 1572 tot raad in het toenmaals
opgerichte hof te Franeker. In 1577 werd hij met Renicus van Cammingha naar de
Staten-Generaal gezonden, en in het volgende jaar vinden wij hem andermaal onder
de nieuw benoemde raden. Met Douwe van Sixma teekende hij de Unie van Utrecht.
Later, in 1579, werd hij met Jelle Sijbes, burgemeester van Leeuwarden, wederom
naar Utrecht gezonden. Daarna is hij gewikkeld in allerlei staatkundige bemoeiingen,
en eindelijk op 17 Juni 1589 ten derden male tot raad in den hove aangesteld. Hij
nam ook deel aan het samenstellen der landsordonnantie van 1602. Zijn vrouw
M a g d a l e n a R o m m a e r t s schonk hem 4 kinderen, waarvan de jongste huwde
met den rechtsgeleerde J o h a n n e s v a n d e n S a n d e . Idsaerda ligt begraven
in de kerk van ter Idserdt, waar het grafschrift vermeldt, dat hij de fondamenten der
vrijheid van Friesland hielp leggen nadat het spaansche juk was afgeworpen.
Zijn portret door een onbekend kunstenaar bevond zich bij Mr. A.H. van Slooten
te Leeuwarden.
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Zie: Friesch Charterboek III, 65 vlg., 673, 689, 848, 1225, IV, 4, 7, 35, 41, 42, 77,
699 vlg., 1138; S c h o t a n u s , Historie, 813 vlg., 817, 826, 835 vlg.; t e W a t e r ,
Verbond der Edelen II, 395; W i n s e m i u s , Chronyk van Vrieslandt, 549, 594, 598,
602, 622, 632, 634 vlg.; Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland, 23, 26, 29; G.
d e W a l , De claris Frisiis Jure consultis oratio, 11, Annot. 19; S c h e l t e m a ,
Staatkundig Nederland I, 530; Stamboek van den Frieschen Adel I, 226, II, 152; J.
S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869),
157, 158.
Wumkes

[Idsinga, Harmen van]
IDSINGA (Harmen v a n ), geb. 1638, overl. 3 Nov. 1698, zoon van A l e f v a n
I d s i n g a , die o.a. burgemeester van Dokkum is geweest en T i t i a B e l d e r b e e k ,
werd 23 Sept. 1664 advocaat, daarna assessor bij het krijgsgerecht. Op 20 Oct.
1671 werd hem toegestaan in deze qualiteit met jhr. Willem van Haren in ambassade
naar Zweden te gaan. Later werd hij ontvanger der lijfrenten (23 Juni 1677). Op 21
Febr. 1679 werd hij benoemd tot raadsheer ten hove in plaats van Binnert Heringa
van Grovestins, die grietman werd. In 1698 bedankte hij voor het lidmaatschap van
het hof. Hij was gehuwd met R i e n c k v a n H e t t i n g a , die hem drie kinderen
schonk. Beiden liggen begraven te Hantum.
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel I, 185, II, 123; Naamrol der Raden 's Hofs
van Friesland, 48, 49; J. S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende de
zeventiende eeuw (Leiden 1869), 231, 232.
Wumkes

[Imstenraedt, Jan Adolf baron van]
IMSTENRAEDT (Jan Adolf baron v a n ), heer van Mheer, St. Martensvoeren en
Aubel, overl. te Mheer 16 Apr. 1668, zoon van W i n a n d en M e c h t i l d v a n
B o n g a r d . Hij werd 16 Sept. 1623, mede namens zijn moeder, met de goederen
genaamd Eysderbosch bij Moersel en St. Gertrude beleend. Den 22. Mrt. 1624
volgde de beleening met de hoeve van Overstrijthagen, terwijl hij den 26. Mrt. d.a.v.
voor het leenhof van Daelhem de heerlijkheid Mheer, met hooge, middele en lage
jurisdictie, rechten en gerechtigheden, verhief. Den 27. Aug. 1626 kocht hij ook de
heerlijkheid St. Martensvoeren (waarmede hij 11 Jan. 1623 was beleend en welke
afkomstig was van den heer van Gronsveld) voor 1300 gulden. Den 22. Mrt. 1629
werden het huis en de hoeve Imstenraedt, bij Heerlen gelegen, namens hem door
Walter Boverot, scholtis te Mheer, voor het leenhof te Valkenburg (L.) verheven.
Den 26. Juni 1638 kreeg hij van Justus Maximilianus, graaf van Bronckhorst tot
Gronsveld de heerlijkheid Slenaken in pand voor de som van 1500 brabantsche
gulden. Bij die gelegenheid werd aan den heer van Mheer toegestaan om voor
Slenaken een eigen crimineele justitie op te richten, daar te voren de misdadigers
op het grondgebied van Slenaken gevat, naar Gronsveld werden overgebracht, en
daar veroordeeld en terechtgesteld. Den 3. Nov. 1658 werd de pandsom door den
graaf van Bronckhorst afgelost. Den 16. Jan. 1644 deed koning Philips IV van Spanje
uitspraak in een geschil gerezen tusschen den heer van Mheer en den drossaard
van Daelhem, daar deze den jager van genoemden heer, welken hij met zijn valk,
in zijn jachtgebied patrijzen vangende, aantrof, mishandeld had. De Koning besliste,
dat het onwedersprekelijk was, volgens de blijde inkomsten van het land van Brabant
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dat de klager het alzoo gedaan had en daarom in zijn rechten moest hersteld en
gehandhaafd worden. Den 13. Apr. 1665 kocht de heer van Mheer van Adriaan
Gustaaf graaf van Vlodrop, het Heufken te Klimmen, groot 32 bunder, voor 6000
gulden. Hij maakte ook vele stichtingen in de kerk te Mheer, bij testament van 1 Mrt.
1663. Onder deze noemen wij twee wekelijksche missen, Donderdags de venerabili
en Zaterdags de beata Virgine; verder quatertempermissen en een passiemis, welke
met 75 luiksche gulden moest voldaan worden. Daar zijn huwelijk met C h r i s t i n a
S o p h i a barones d e L o ë t o t W i s s e n (overl. te Aken 18 Juni 1693, en naast
haar man in de kerk te Mheer begraven), kinderloos was gebleven, kwamen zijn
goederen volgens testament aan den neef zijner vrouw, Philip Christoffel baron de
Loë heer van Wissen en Conradsheim, die 29 Oct. 1675 de heerlijkheid Mheer
verhief. De fraaie grafzerk van J.A. baron van Imstenraedt en zijn echtgenoote
bevindt zich nog in de kerk te Mheer, ingemetseld in den muur.
Zie: J. R u s s e l , Aanteekeningen over de voormalige heerlijkheid Mheer en hare
bezitters (1860); J o s . H a b e t s , De leenen van Valkenburg in Publ. de la soc. hist.
et arch. dans le duché de Limbourg XXII (1885), 168-169, 270; J.R.M.J. d e
C h e s t r e t d e H a n e f f e , Histoire de la seigneurie impériale de Gronsveld in
voornoemde Publications XII (1875), 86; P. D o p p l e r , Verpanding van de
rijksheerlijkheid Slenaken aan den heer van Mheer in 1638 in Maasgouw (1904),
70-72; over den grafsteen: J. R u s s e l als voren en Maasgouw (1903), 90-91.
Verzijl

[Ingels, Benedictus Janszoon]
INGELS (Benedictus Janszoon), advocaat te Amsterdam, was daar geboren, huwde
27 Apr. 1635 aldaar met E l i s a b e t h J a n s S w e e l i n c k , jongste kind van den
beroemden organist Jan Pieterszn Sweelinck en diens echtgenoote Claesgen Dircks
Puynder. Zij hadden twee kinderen, J o a n n e s e n N i c o l a a s , van wie Joannes
huwde met J o a n n a C a t h a r i n a d e L o s s o n en Nicolaas ook advocaat werd,
deze was geb. 1639 enhuwde C a t h a r i n a d e K i e s v a n W i s s e , Fransdochter.
van Beurden

[Ingels, Mr. Jan Reijnier]
INGELS (Mr. Jan Reijnier), advocaat te Amsterdam, was een zoon van Mr.
R e i j n i e r I n g e l s , ook advocaat aldaar. Zij bezaten een buitenplaats te Ankeveen,
waar zij zomers woonden; Reijnier was 1629 overleden, zooals uit een brief van
den drost van Muiden P. Cz. Hooft blijkt (170e brief). Zijn schoonzoon Jan Vechtersz.
woonde toen ook af en toe op de buitenplaats. Den zolder van dit gebouw had men
ingeruimd als bedeplaats voor de Katholieken van Gooiland, waarschijnlijk omdat
een andere zoon van Mr. Reijnier, een broeder dus van Mr. Jan, genaamd Mr.
B a r t h o l d I n g e l s J.U.L. priester was geworden en daar de Katholieken
verzorgde.
Mr. J.R. Ingels voornoemd was getrouwd met C u n e r a v a n V e e n , achtste
kind van Mr. Simon v.V. en Anna Ysnouts. Hij verkeerde in den Muider Kring en
wisselde latijnsche verzen met Caspar van Baerle (Brieven van Hooft, uitg. v. Vloten,
II, 397; Oud Holland 1887, 105).
Met eenige andere deelgenooten legde hij, na in 1625 octrooi van de Staten van
Holland en West-Friesland bekomen te hebben, eenige uitgeveende plassen in het
Gooi droog, waardoor het dorp 's Graveland, ten westen van Hilversum, en zuidelijk
van Naarden, ontstond.
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van Beurden

[Ingelsen, Jan van Vlissingen]
INGELSEN (Jan) van Vlissingen, J.U.D. gecommitteerde Raedt der Staten van
Zeeland ter admi-
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raliteit van Rotterdam, overl. te Vlissingen 13 Juli 1630, oud 32 jaar. Hij huwde 20
Juni 1628 S u s a n n a S c h o t t van Vlissingen. Zij woonden in de Nieuwstraat.
Zie: Grafschriften Jacobs Kerk Vlissingen in Arch. Zeeuwsch Gen. 1913.
van Beurden

[Isaäcsz., Isaäc]
ISAÄCSZ. (Isaäc), ook wel als I s a c s , I s a c s o n , I s a c k s e n enz. voorkomend,
gedoopt te Amsterdam (Oude Kerk) 15 Mrt. 1598, begr. aldaar (Westerkerk) 3 Juli
1649, kunstschilder. Hij was een zoon van P i e t e r I s a ä c s z . en S u s a n n a
W i l l e m s d r . C r a e y b o o m . Getuige bij zijn doop was de bekende kunstenaar
Joris Hoefnagel. Zijn vader vertoefde sinds 1607 als hofschilder in Denemarken en
fungeerde later aldaar als agent van de Staten-Generaal; deze woonde te Elseneur,
waar Isaäc dus zijn jeugd doorbracht. Men kan aannemen dat de vader Isaäc's
eerste schreden op het pad der kunst leidde. De zoon bleef evenwel niet in
Denemarken gevestigd. Wie later zijn leermeesters werden is niet met zekerheid
bekend. Zijn schilderijen verraden sterk de omgeving van Rubens, doch ook de
invloed van de schildersgroep, waartoe Lastman en Moeyaert behoorden, is
onmiskenbaar. In ieder geval was Isaäc niet de leerling van Cornelis Ketel, zooals
van Mander beweert; deze schrijver verwart den schilder met Isaäc Oserijn.
Vermoedelijk op een terugreis uit Italië, wordt Isaäc in 1620 te München vermeld.
In 1622 is hij te Amsterdam: op 7 Mrt. van dat jaar maakt hij een regeling met den
gevolmachtigde van den schilder Jacques Spangjaert over een schuld van ƒ 63.
Doch in hetzelfde jaar nog vestigde hij zich te Antwerpen; een stuk van zijn hand,
voorstellend een Vorstelijke Bruiloft en thans in het Museum te Kopenhagen, is
geteekend en gedateerd ‘Antwerpen 1622’. Tusschen Sept. 1622 en Sept. 1623
werd hij als ‘volle meester’ lid van het antwerpsch St. Lucasgilde. In dien tijd verkreeg
hij ook een pas, die hem tolvrijen invoer van zijn schilderijen naar Denemarken
waarborgde. In Antwerpen leefde hij in concubinaat met een amsterdamsch meisje
van geringe afkomst, genaamd C l a r a B e c k x , hetgeen zeer tegen den zin van
zijn ouders geschiedde. Met dit meisje verhuisde hij vermoedelijk in den loop van
1624 naar Amsterdam. Op 27 Dec. van dat jaar beloofde Isaäc ten overstaan van
een notaris om voor lıet kind, dat uit de verbintenis geboren zou worden, te zullen
zorgen; verder gaf hij aan Clara voor de ‘defloratie’ een bedrag van ƒ 200. In verband
met deze geschiedenis achtte zijn vader zich verplicht hem te onterven; enkele
maanden na het passeeren van het betreffende testament overleed deze echter
reeds (Sept. 1625). Isaäc trouwde daarna te Diemen 18 April 1627 (ondertr. te
Amsterdam 25 Mrt.) met zijn vroegere minnares. De bruidegom gaf als zijn
woonplaats op ‘beneden de puij’ (op den Dam) te Amsterdam. Bij het begraven van
een kind in de Nieuwe Kerk op 28 Jan. 1628 woonde hij in de Heerenstraat, later,
bij het maken van zijn testament (9 Oct. 1635) op de Rozengracht, welk adres ook
in zijn begraafacte voorkomt. In 1635 kwam voor den tijd van twee jaar de schilder
Adriaen Carman bij hem in de leer. Op 5 Jan. 1647 gaf hij een notarieele verklaring
over schilderijen in een huis op de Lauriergracht, ‘gevende voor redenen van
wetenschap dat hij naest het voorschreven huys is wonende’.
Isaäc schilderde veelal historische en allegorische stukken, zooals: Abimelech
geeft Sara aan Abraham terug, 1640 (Rijks-Museum, Amsterdam), Ecce Homo,
1627 (Begijnhof, Amsterdam; dit uitstekend bewaarde schilderij toont ons Isaäc als
een verdienstelijk voorlooper van Rembrandt),
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Oordeel van Cambyses, 1634 (Gemeentehuis, Harderwijk; de schilder ontving voor
dit stuk, dat duidelijk den invloed van Rubens bewijst, van de stad Harderwijk een
bedrag van ƒ 250, een der figuren is een zelfportret), Allegorie op de Øresund
(Museum, Kopenhagen), Caesar ontvangt de gezanten uit Azië (vervaardigd voor
het slot Rosenborg in Denemarken, doch in 1859 verbrand), Diana op de jacht,
1644 (Ermitage, Leningrad), Phaëton's val (Slot Gauno in Denemarken), drie
historische tafereelen (in 1911 bij graaf M. Brahé, Skokloster; één er van gedateerd
1640, door Wrangel naar Denemarken gebracht) enz. Een tweetal genrestukken
van Isaäc (een drietal drinkende boeren met een vioolspeler en een meisje dat een
brief leest) bevinden zich in de Gamälde-Gal. te Mannheim. In 1643 ontving de
schilder van de stad Harderwijk voor de portretten van Maurits en Frederik Hendrik
een bedrag van ƒ 310 en in 1647 voor die van koning Hendrik IV en Gustaaf Adolf
ƒ 72; deze portretten bevinden zich nog in het Raadhuis te Harderwijk. Ten slotte
bevindt zich in een kasteel bij Zutphen een geschilderd portret van Isaäc's oom
Pontanus en in het Museum der New-York Society een historisch schilderij met
opschrift Is. Isaacksen inventor, G.v. Eekhout pingsit 1670.
Isaäc trad ook op als teekenaar van een boekillustratie voor M. G a n s n e b
T e n g n a g e l 's Het leven van Konstance, waar af volght het tooneelspel, De
Spaensche heidin (Amsterdam 1643), gegrav. door P. Nolpe, vgl. Oud-Holland I
(1883), 213; Tengnagel noemt hem in het voorwoord ‘den voldoenden Isak Isackson’.
Verder graveerden naar stukken van hem R.A. Persijn (allegorie op de bruiloft van
prins Willem II en Maria van Engeland, 1640, Isac Isaksen pinxit, R.A. Persijn sculps.)
en J. van de Velde (portret van Joh. Isac. Pontanus voornoemd, aet. 59, 1630). In
den inventaris van zekeren Joost Joosten te Amsterdam (1645) kwamen voor twee
ovale troniën van Isaac Isaäksz., geschat op ƒ 20.
Hij signeerde zijn stukken veelal Isaac Isac(k)(s)z.
Zie: Doop-, Trouw- en Begraafregisters (Gem. Archief Amsterdam); K r a m m ,
Levens en Werken III i.v. Isacksen; N i j h o f f 's Bijdragen (1840), 84 e.v.; C. v a n
M a n d e r , Schilderboek, ed. H i j m a n s , II (1885), 415, 443; P h . R o m b o u t s
e n T h . v a n L e r i u s , De liggeren .... der Antwerpsche St. Lucasgilde I, 587, 588,
593, 594; W u r z b a c h , Künstler- Lexikon I (1906), 774, 775; Oud-Holland IV, 22,
195, V, 213, XLI, 47; M.G.J. K e m p e r s , De Raadzaal van Harderwijk; B r e d i u s ,
Künstler-Inventare IV, 1462, 1473, V, 1478, 1479-84, 1490, VI, 1971, Nachtr. 136,
137, 215; H. S c h n e i d e r in T h i e m e -B e c k e r 's Künstler- Lexikon XIX (1926),
230, 231; Kroniek van Harderwijk 1231-1931 (1931) dd. 31 Jan. 1634, 8 Sept. 1643
en 26 Mrt. 1647.
Wijnman

[Isendorn a Blois, Philibert van]
ISENDORN A BLOIS (Philibert v a n ), heer van Borgharen, Agris en Oraedt, overl.
te Borgharen 11 Oct. 1677 en aldaar begraven. Hij was in 1635 bevelhebber der
stad Venlo en sedert 1641 luitenant-kolonel bij de infanterie in garnizoen te
Maastricht. Hij kocht 22 Nov. 1647 van Albert de Merode markies de Treslon, vrijheer
van Argenteau, voor de som van 31000 pattacons de heerlijkheid Borgharen,
waarmede hij 16 Mrt. 1650 bij het leenhof van Brabant, pas door de hollandsche
staten te 's Gravenhage opgericht, werd beleend. Deze heerlijkheid kwam in 1661
onder het hooge bewind der Vereenigde staten, waarbij Isendorn erg in de gunst
stond.
Hij was gehuwd met A d e l h e i d a b A g r i s (overl. te Borgharen 27 Oct. 1678,
aldaar begra-
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ven). Hun fraaie grafsteen bevindt zich in de kerk aldaar. Hun grafkelder en stoffelijk
overschot, eveneens dat hunner aldaar overleden kinderen, werd 11 Oct. 1906
onderzocht door Julien Fraipont, professor aan de universiteit te Luik. Uit hun huwelijk
sproten 10 kinderen, o.a. W o l t e r F r a n s , heer van Borgharen, daarmede beleend
25 Juli 1679, overl. in Febr. 1680, begraven aldaar; C o r n e l i a (geb. te Maastricht
22 Oct. 1642), huwde te Hulst 30 Jan. 1672 Jacob Ludolf Loesecaet, luitenant te
paard in statendienst (overl. vóór 1708); W i l l e m (geb. te Maastricht 14 Mei 1651)
erfde in 1680 van zijn voornoemden broeder de heerlijkheid en het slot Borgharen,
welke 23 Mei 1680 wegens schulden werden verkocht aan jhr. Jan Willem van der
Heyden à Blisia, heer van Kersbeek, geboortig van Luik.
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 X (1873), 407-409, 423-424, 459, 461-465;
R a p h a e l d e S e l y s -L o n g c h a m p s , Notice sur des pierres tombales de
Borgharen in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg XLIII (1907), 24-34,
37, waar op blz. 26 de grafsteen staat afgebeeld.
Verzijl

[Israëls, Jozef]
ISRAËLS (Jozef), schilder en etser, werd geb. 27 Jan. 1824 te Groningen en overl.
te 's Gravenhage 12 Aug. 1911. Voortgekomen uit een gegoede joodsche familie zijn vader had een kleine effectenzaak - zou hij oorspronkelijk rabbijn worden. Vóór
1838 reeds kreeg hij les te Groningen in teekenen en schilderen; in 1840 trok hij
naar Amsterdam en werd er leerling van den portret- en historieschilder Jan Adam
Kruseman en van J.W. Pieneman. Geen bevrediging meer vindend bij dit onderwijs,
trok hij naar Parijs met J. Koningsveld en werkte er bij Picot, een schilder uit de
school van David. De romantische schilders als A. Decamp en vooral A. Scheffer
trokken hem meer aan; onder de ouden waren het in de eerste plaats Rembrandt
en Rafaël. In 1847 ongeveer keert hij naar Amsterdam terug. Omstreeks 1850 maakt
hij grooten opgang, krijgt goede opdrachten, reist naar Düsseldorf en bezoekt op
zijn terugweg den schilder J.W. Bilders te Oosterbeek. Voor de 2de maal gaat hij
naar Parijs in 1853 en bezoekt ook weer Barbizon. Om gezondheidsredenen gaat
hij in 1855 naar Zandvoort, waar hij veel schetst, in 1856 is hij te Katwijk. Vijf jaar
later - in 1862 - bezoekt hij Londen. Hij huwde in 1863 te Amsterdam, waar hij toen
woonde, A l e i d a S c h a a p ; zijn zoon I s a a c , in 1865 geboren, werd ook een
schilder van groote bekendheid. In tal van besturen zat Jos. I. als lid, zoo was hij in
1863 lid van de jury, die te beschikken had over het aankoopen van moderne
schilderijen; aan tal van prijsvragen deed hij mee en op tentoonstellingen zond hij
vele keeren in, tegelijk met tijdgenooten als W. Mesdag, de Marissen, Bosboom,
Weissenbruch, Mauve, Gabriël. Hij woont van 1871 tot aan zijn dood in 1911 te 's
Gravenhage, slechts tijdelijk werkende in Brabant, het Gooi en Delden, meestal in
gezelschap van zijn vriend S. van Witsen. Een reis naar Parijs ondernam hij nog
eens in 1880 en bezocht er Manet; twee keer was hij ook in Italië, het laatst in 1909;
in de jaren negentig bezocht hij, met zijn zoon Isaäc en diens vriend Erens, Spanje;
deze reis was de aanleiding tot zijn reisverhaal, geïllustreerd met schetsen, getiteld
Spanje, uitgegeven in 1899.
Hij is een der belangrijkste en populairste nederlandsche schilders der 19de eeuw
en vooral groot als
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portretschilder (zeer typeerend zijn ook de handen der afgebeelde personen) en
als schilder van stemmingen in het landschap. Hij is de schilder van het zielsleven
der menschen, haast tot het sentimenteele neigend, een genre, dat door zijn
landgenooten zelden beoefend is en niet in den hollandschen aard ligt, maar waarin
I. het geniale bereikte. Van de weinige volgelingen, die hij had, heeft Vincent van
Gogh misschien hem nog het beste begrepen, het zieleleven in I.'s kunst bewonderde
hij zeer. Invloed heeft I. gehad op M. Liebermann; zijn eigenlijke leerlingen zijn:
D.A.C. Artz en Ph. Sadée.
Wat betreft de ontwikkeling in zijn kunst (zie Knuttel in Thieme-Becker's Lexikon):
geruimen tijd schilderde hij eerst historiestukken in den trant van Gallait, zooals De
laatste brief van Oldenbarneveldt, de Prins van Oranje en Margaretha van Parma.
Zij zijn vrij bont van kleur; hij werkte ook voor de Historische galerij van Mr. J. de
Vos Jr. te Amsterdam, gedirigeerd door Jac. van Lennep. Het verblijf te Zandvoort
deed hem andere onderwerpen kiezen en daarmee ging een geheel andere manier
van schilderen gepaard. Als onderwerp waren het meest visschers en
visschersvrouwen, landarbeiders buiten of in hun woning, aan zee of op het land,
alles in grijze, grauwe tinten, waarbij vooral sterk het zieleleven dier menschen op
den voorgrond treedt en dit is ten slotte het soort van werk geworden, waardoor I.
beroemd werd. Typeerend is het transparante van de schilderijen en de dunne
verfbehandeling in deze tweede periode. Een typisch motief is het uitzicht uit een
interieur naar buiten. Tot zijn bekendste werken zijn o.a. te rekenen: Na den storm,
het Breistertje, Adagio con espressione, Alleen op de Wereld, Langs velden en
wegen, een Zoon van het oude volk, Vrouwen uit Katwijk, Visscherskinderen, Langs
het Kerkhof, Ankerdragers, de Koster e.a. Gaarne schilderde I. ook figuren uit het
Oude Testament, zooals Saul en David. Ook als portretschilder genoot I. een groote
vermaardheid; het waren meestal familieleden, kunstenaars, geleerden, die hij
weergaf; zijn zelfportretten, waarvan het laatste 1908 gedateerd is, zijn talrijk. In
1908 heeft I. nog weer eens zijn palet veranderd, zijn schilderijen worden helderder
o.a. Jodenbruiloft in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zijn aquarellen - de aquarel is typeerend voor de haagsche school - hebben
dezelfde eigenschappen als zijn schilderijen sedert de tweede periode: zijn figuren
zijn omgeven door een diffuus licht en de omgeving, hetzij interieur of landschap,
wordt gevormd door een wirwar van krassen, van bruine en rose vegen, van een
vaag blauw, van een zilverig wit en zwart. Geestig zijn de portretten, die in deze
techniek zijn tot stand gekomen. Een fraaie collectie aquarellen bezit de coll.
Drucker-Fraser in het Rijksmuseum. I.'s laatste werk: moeder en dochter aan tafel,
is een aquarel.
Zijn etsen dateeren van 1870 tot 1900. Men kent er 37 stuks, de meeste
verschenen in tijdschriften en zij werden meest alle te Katwijk en Scheveningen
gemaakt. De meeste geven composities weer, die ook van zijn schilderijen bekend
zijn, eenige zijn zelfs direct naar schilderijen ontstaan; zij hebben alle een donkere
omgeving als achtergrond. Van 1880 af kennen wij een reeks grootere etsen, meest
figuren met lichten achtergrond, zij zijn schetsmatiger behandeld. J. Veth noemt
Jos. Israels' etsen: ‘etserige etsjes’.
Zijn portret is in hout gesneden door Kersten en gelithografeerd door J. Veth en
P. de Josselin de
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Jong; een van zijn zelfportretten bevond zich in de verzameling J.H. van Eeghen te
Amsterdam.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgem. Künstlerlexikon (1926) XIX, 255 (door
G. K n u t t e l Wz.); J. V e t h , Jozef Israels en zijn kunst (Arnhem 1904); H.J.
H u b e r t , De etsen van Jozef Israëls (Amst. 1909); aant. Rijks Prentenkabinet te
Amsterdam, afd. Kunstenaarsbrieven.
J.M. Blok

[Israëls, Lehman]
ISRAËLS (Lehman), geb. te Groningen in 1833, overl. te New York 21 Febr. 1896,
broeder van den schilder Jozef Israëls en van den amsterdamschen hoogleeraar
Dr. A.H. I s r a ë l s , ontving zijn opleiding aan het gymnasium van zijn geboortestad,
doch vervolgde deze studie niet. Op 18-jarigen leeftijd kwam hij met
handelsdoeleinden in Amerika. Spoedig evenwel vond hij zijn weg in de dagbladpers
en schreef als E r a s t u s B r o o k s in The Express, toen de burgeroorlog uitbrak.
Hij nam toen dienst als sergeant-majoor van het 55e new-yorksche vrijwil-
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ligersregiment; na tweemaal voor dapperheid op het slagveld eervol bij dagorder te
zijn vermeld, werd hij tot luitenant bevorderd. Bij den veldslag te Fairoaks werd hij
zwaar gewond en ofschoon zorgvuldige verpleging hem weder op de been bracht,
is hij nooit volkomen hersteld van de gevolgen der verwonding.
Tijdens den oorlog was hij bij den krijgsdienst ook werkzaam als
oorlogscorrespondent en na zijn herstel werd hij aan de redactie van The World
verbonden. Als zoodanig maakte hij voor zijn blad een gedeelte van den
fransch-duitschen oorlog mede. Na zijn terugkomst in Amerika werkte hij o.a. aan
de New York Herald en andere bladen, voornamelijk als specialiteit voor de in
Amerika zoo belangrijke rubriek real estate. Hij liet behalve zijn weduwe twee
kinderen na, een getrouwde dochter en zijn zoon C h a r l e s H. I s r a ë l s , architect.
Zie: N. Groninger Courant (9 Mrt. 1896).
Wumkes
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J.
[Jacob, Henry]
JACOB (Henry), geb. in 1563, overl. te Londen (St. Andrew Hubbard) April of Mei
1624, godgeleerde. Hij was een zoon van J o h n J a c o b , landeigenaar (yeoman)
te Cheriton in Kent, liet zich 27 Nov. 1581 als student inschrijven te Oxford, werd
bachelor of arts in 1583 en master of arts in 1586. Of hij daarna als predikant heeft
dienst gedaan te Cheriton, is niet zeker. In 1596 gaf hij gehoor aan den wensch van
zekeren Daniël Buck om tegen den Brownist Francis Johnson (zie kol. 461), die
toenmaals in de gevangenis zuchtte, het plichtmatige te betoogen, dat iemand lid
der kerk van Engeland moest blijven, hoezeer ook overtuigd van de misbruiken in
die kerk heerschende. Eerst drie jaar later gaf Henry Jacob dit betoog benevens
het antwoord op het tegenschrift van Johnson uit onder den titel: A defence of the
churches and ministry of England. Written in two treatises against the reasons and
objections of Mr. Fr. Johnson and others of the separation commonly called Brownists
(Middelburgh 1599). Hiertegen verscheen van Johnson's hand An answer to Mr.
Henry Jacob His defence of the Churches and Ministers of England, waarachter An
answer to Mr. H. Jacob his Treatise concerning the Priestes of the Church of England
(Amsterdam ? 1600). Uit dezen pennestrijd blijkt, dat Henry Jacob zijn gevoelen
tegen Johnson en de Brownisten volhield en niet door de tegenschriften overtuigd
werd, zooals men wel meent. Omdat zijn denkbeelden echter practisch die van de
Brownisten dicht naderden - al bleef hij een voorstander van hervormingen binnen
het kader der engelsche nationale kerk - noemt men hem gewoonlijk een
‘semi-separatist’.
In 1598 had hij Bilson, den bisschop van Winchester, scherp aangevallen in een
geschrift getiteld A treatise of the sufferings and victory of Christ in the Worke of our
Redemption (Middelb. ? 1598), ten gevolge waarvan hij naar Holland moest vluchten
en nog in hetzelfde jaar predikant werd bij de engelsche gemeente der Merchant
Adventures te Middelburg. Als zoodanig werd hij vermoedelijk (wanneer is niet
bekend) opgevolgd door Thomas Potts. Later richtte hij een adres ‘to the
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right High and Mightie Prince James’ getiteld: An humble supplication for toleration
and libertie to enioy and observe the ordinances of Christ Jesus in th' administration
of his Churches in lieu of humane constitutions (Middelb. ? 1609); een exemplaar
van dit geschrift in de Lambeth-library bevat aanteekeningen in margine van den
toenmaligen engelschen koning. Eerst in 1610 bekeerde Henry Jacob zich tot de
brownistische gevoelens en wel onder invloed van Parker, Ames en John Robinson
(dl. V, kol. 604); met laatstgenoemde vormde hij een afzonderlijke gemeente te
Leiden, zijnde het begin van het independentisme of congregationalisme. In 1616
stichtte Jacob te Southwark (Londen) een dergelijke gemeente, de eerste in
Engeland; als manifest van de nieuwe secte verscheen van zijn hand A confession
and protestation of the faith of certain Christians in England (1616). In 1622 stichtte
hij nog in Virginia een nederzetting van geloofsgenooten, die naar hem ‘Jacobopolis’
werd genoemd. Hij keerde echter reeds spoedig naar Londen terug, waar hij stierf.
Hij was gehuwd met S a r a D u m a r e s q , die hem overleefde en hem
verscheidene kinderen schonk, o.a. een gelijknamigen zoon (omstr. 1605-52), als
studiosus artium liberalium te Leiden ingeschreven 21 Juni 1621 (H e n r i c u s
J a c o b u s Anglus, 16). Diens biografie vindt men in Dictionary of national biography
XXIX (1892), 118.
Henry Jacob de oudere schreef nog: Reasons taken out of God's Word.... proving
a necessitie of reforming our Churches in England (Middelb. ? 1604); A position
against vainglorious and that which is falsly called learned preaching (Middelb. ?
1604); A Christian and modest offer of a.... conference .... about the .... controversies
betwixt the prelats and the late silenced .... Ministers in England (Middelb. ? 1606);
The divine beginning and institution of Christs true visible or ministeriall church
(Leyden 1610); A plaine and cleere exposition of the second commandement (Leyden
? 1610, herdr. Middelb. 1611); A declaration and plainer opening of certain points
.... in a treatise intitulated ‘The divine beginning’ etc. (Middelb. 1611,
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herdr. Leyden 1612), en An attestation of many .... divines .... that the
church-government ought to bee alwayes with the peoples free consent (Middelb.
? 1613).
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 Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde,
2e dl., 10e reeks (1881), 242, 267-68, 331; Album Studiosorum (Leiden); Dictionary
of national biography XXIX (1892), 117; A.W. Pollard en G.R. R e d g r a v e , A
short-titled catalogue of books printed in England etc. (Londen 1926), 320-21.
Wijnman

[Jacobi, Hendrik Schultz]
JACOBI (Hendrik S c h u l t z ), geb. te Kuilenburg 22 Dec. 1836. Hij was luthersch
proponent in Oct. 1861 en diende als zoodanig alleen eenige maanden in 1864 de
gemeente te 's Hertogenbosch, waarna hij boekhandelaar werd. Hij schreef in
Kalender voor de Protestanten in Ned. VII (1862), 169-193 een biografie van
Gerardus Geldenhauer.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 132.
Knipscheer

[Jacobsz., Rijk (1)]
JACOBSZ. (Rijk) (1), leefde in de tweede helft van de 16e eeuw, theologisch
schrijver. Na zijn dood werd van hem een geschrift uitgegeven getiteld: Een
schriftelycke waerschouwinge voor valsche leere. Ghemaeckt door R.J. ende voor
zijne kinderen tot een Testament naghelaten, om daardoor te onderscheyden het
teghenschrijven van J.R. (d.i. Jacques Outerman, afkomstig uit Reinighem) gedaen
tegen dat heylsaem schriftmatige getuygenisse der gesonder leere Jesu Christi
schriftelick ende mondelick betuycht door A(rent) B(arentsz.) en H(endrick) v(an)
G(ulick) (2. p. 1612). De schrijver wordt slechts met zijn initialen aangeduid. Of zijn
naam in werkelijkheid Rijk Jacobsz. luidde is echter volstrekt niet zeker, al vindt
men dezen naam ook aangegeven in handschrift uit vroeger tijd op een exemplaar
in de doopsgezinde bibliotheek te Amsterdam.
Uit het genoemde geschriftje blijkt dat de schrijver een afvallig Doopsgezinde is
geweest en te voren misschien wel doopsgezind leeraar was. Of hij later tot de
Gereformeerden gerekend kan worden, zooals van Douwen wil, is echter onzeker.
Hij had zijn Schriftelycke waerschouwinge opgesteld om zijn kinderen te
waarschuwen, maar ook om te voorkomen, dat zijn tegenstanders hem na zijn dood
‘onrecht nae spreecken ende met eenighe Libertijnen- of vrij-geestische leeringhe
befamen’ zouden. Het geschrift is gericht tegen Jacques Outerman, die
sociniaansche leerstellingen verkondigde.
Zie: Ned. Arch. voor Kerkgesch., N.S., XIX, 72; W.J. v a n D o u w e n , Socinianen
en Doopsgezinden, passim; J.W. K ü h l e r , Gesch. van het Socinianisme, 97, 122;
B o e k e n o o g e n , Catalogus der werken .... aanwezig in de bibliotheek der Ver.
doopsgez. Gem. te Amsterdam, 110; J.P. d e B i e e n J. L o o s j e s , Biogr.
Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV (1931), 485.
Wijnman

[Jacobsz., Rijk (2)]
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JACOBSZ. (Rijk) (2), geb. vermoedelijk omstr. 1560, overl. nà 1624, doopsgezind
schrijver. Van hem is bekend De predicatiën der namen Gods (Amsterdam 1624),
waarin 44 meditatiën gegeven worden naar aanleiding van de verschillende namen,
waarmede God kan worden genoemd; enkele andere stichtelijke stukken zijn er
aan toegevoegd. Uit het boekje kan worden opgemaakt, dat de schrijver tot de
Doopsgezinden behoorde en ruim 60 jaar oud was. Vermoedelijk was hij dezelfde
Rijk Jacobsz., die als leeraar der Doopsgezinden te Stavoren werkzaam was. Deze
veroorzaakte in 1614 een scheuring in zijn gemeente, omdat hij een
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voorstander was van den wederdoop der Hervormden, die tot de Doopsgezinden
waren overgegaan. In het Doopsgezind Archief te Amsterdam bevinden zich
verscheidene brieven over deze kwestie, waarin ook Hans de Ries werd gemengd.
In een brief d.d. 13 Dec. 1615 beklaagt deze laatste zich bitter over de scheuring
door Rijk Jacobsz. veroorzaakt. Den 11den Oct. 1616 wendde Rijk Jacobsz. zich
nog met een brief tot de leeraren der Waterlandsche gemeente te Amsterdam.
Voor de dienaren dezer gemeente werd den 8en Oct. 1619 een kwestie behandeld
tusschen (denzelfden ?) Rijk Jacobsz., toenmaals te Baambrugge woonachtig, en
zijn broeder V a s t e r t H e n d r i c k s z . met hun vrouwen. De geboden van dezen
Vastert Hendricksz. waren den 23sten Febr. 1614 in de doopsgezinde kerk de
Spijker te Amsterdam afgekondigd: ‘is doemaels oock de br(oe)d(er) van Rijck
Jacobsen genaemt Fastert Hendricksen met .... affgecondicht’ (Memoriaal voor
Reinier Wybrandsz.); in de officieele huwelijksinteekenregisters ter Gem. Archieve
te Amsterdam is deze ondertrouwacte echter niet ingeschreven.
Zie: Memoriaal voor Reinier Wybrandtsz. (Doopsgez. Archief te Amsterdam); J.G.
d e H o o p S c h e f f e r , Inventaris der archiefstukken bij de Ver. doopsgez. Gem.
te Amsterdam I, 545, 547-553; Doopsgezinde Bijdragen (1897), 64; v a n
A b c o u d e , Naamreg. van Ned. Boeken, dl. I, st. III; Cat. Doopsgez. Bibl. II, 268;
J.P. d e B i e e n J. L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. IV (1931),
486.
Wijnman

[Jaegers, Jean Joseph]
JAEGERS (Jean Joseph), geb. te Heerlen 14 Mei 1810, overl. aldaar 31 Oct. 1872.
Na voleindiging zijner voorbereidende studiën aan het college te Roermond, begaf
hij zich in 1831 naar de universiteit te Leuven en in 1832 naar die van Luik, waar
hij maxima cum laude het doctoraat in de medicijnen behaalde. Hij was daarna een
korten tijd in verschillende hospitalen te Parijs werkzaam en vestigde zich vervolgens
als practiseerend geneesheer in zijn geboorteplaats. Den 1. Jan. 1843 werd hij
benoemd tot burgemeester van Heerlen, welk ambt hij nauwgezet waarnam, maar
hetwelk hij verplicht was in 1853 te laten varen, om den grooten aangroei zijner
praktijk. Omstreeks 1855 werd hij tot lid der Provinciale staten gekozen, waar hij de
belangen zijner kiezers tot het jaar 1865 behartigde. Hij was ook o.a. gedurende 27
jaren inspecteur van het lager onderwijs. Deze laatste functie strookte met zijn
voorliefde voor zijn studiën, want hij was een ijverig beoefenaar van onze taal en
geschiedenis. In zijn vrijen tijd hield hij zich bezig met de romeinsche en andere
oudheden en, toen in 1863 het oudheidkundig genootschap te Maastricht werd
opgericht, was hij een der eersten, die als lid toetrad van deze instelling, die hij
sedert dien niet ophield te steunen. Hij was ook lid van het vlaamsch genootschap
‘Met tijd en vlijt’ te Leuven. De omvangrijke burcht van Heerlen is een van die
klassieke gronden van onze provincie, waar men overal overblijfselen uit het verleden
vindt. Dokter Jaegers wist de ontdekkingen naar de juiste waarde te schatten, en
legde een kleine, maar belangrijke collectie van munten, romeinsche, germaansche
en frankische voorwerpen aan, door hem te Heerlen zelf verzameld. Een deel dezer
voorwerpen werd aangekocht voor het oudheidkundig museum van het genootschap.
Zie: A.A. V o r s t e r m a n v a n O y e n , Notice biographique du Docteur Jean
Joseph Jaegers de Heerlen in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de
Limbourg X (1873), 555-556.
Verzijl
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[Jaenisch, Rudolph]
JAENISCH (Rudolph), geb. in 1760, van 1789 tot 16 Oct. 1796 luthersch predikant
te Amsterdam. Hij kwam van Alten Gam (bij Hamburg), en vertrok na zijn ambtstijd
te Amsterdam naar Hamburg, waar hij hoofdprediker werd in de Catrijnenkerk. Hij
gaf eenige preeken uit, en vertaalde IJ. van Hamelsveld's Aardrijkskunde des Bijbels
(vgl. dl. VI, kol. 693v.) in het Hoogduitsch als: Biblische Geographie, 3 deelen (Hamb.
1793-96).
Zijn portret is gegraveerd door G. Lehman naar J. Hirschmann (volgens het
onderschrift op dit portret zou hij 1750 te Hamburg geboren zijn).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 134 v.; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en
Niermans 1900), 238v., 781, no. 460; J. L o o s j e s , Gesch. der Luth. Kerk in de
Nederl. ('s Gravenh. 1921), 203v.; Gedenkboek, uitgeg. bij het honderdjarig Bestaan
der Herst. Evg. Luth. Gemeente te Amst. (Amst. 1891), 24, 59; F.J. D o m e l a
N i e u w e n h u i s , Gesch. der Amsterdamsche Luth. Gemeente (Amst. 1856), 205,
214, 230, 239, Bijl., 123.
Knipscheer

[Jager, Adolphus de]
JAGER (Adolphus d e ), of A d o l p h u s V e n a t o r , ook bijgenaamd T e c t a n d e r ,
geb. te Duisburg (?), overl. te Alkmaar in 1619. Hij kwam als proponent te Alkmaar
26 Oct. 1597 na een academische theologische opleiding, die voltooid is aan
hoogescholen in Duitschland, o.a. te Herborn (Juli 1597) en elders. Nog in 1603
werd hij geheel zuiver in de leer bevonden na een opzettelijk onderzoek door
afgevaardigden van de Noordhollandsche synode. In 1609 verdedigde hij zich nog
tegen beschuldigingen van zijn ambtgenoot Cornelius Hillenius (dl. IV, kol. 751). De
laatstgenoemde had in 1608 een akte van onderteekening ontworpen voor alle
predikanten. Velen teekenden; eenigen, onder wie Venator, weigerden; dezen riepen
de hulp der Staten in. Venator werd door de classis Alkmaar geschorst, maar door
de vroedschap van Alkmaar en de Staten van Holland gehandhaafd. Ja, eenige
commissarissen der Staten gebruikten hun macht om hem en de andere weigeraars
in Jan. 1610 als leden van de classis en als predikanten te handhaven. Hillenius
werd daarentegen ontslagen en bleef in naburige gemeenten preeken, tot hij na
een kort verblijf te Amsterdam op 31 Mei 1612 te Egmond-binnen afscheid nam
wegens zijn beroep naar Groningen. Venator is in 1617 ontslagen, in 1618
uitgeweken naar Parijs. Hij is te Alkmaar begraven. Johannes Venator, die volgt,
was zijn oudere broeder. T r i g l a n d noemt deze geschiedenis ‘de eerste
noordwester bui’ die is geworden ‘tot het groote onweder dat daarna de kerk op het
punt bracht van te vergaan’. Een groot aantal uitvoerige werken in het stedelijk
archief te Alkmaar licht ons tot in de kleinste bijzonderheden in over al deze
gebeurtenissen. Hij schreef: Theologia vera et mera. Een suyver fondament boeck
door schriftueren alle kinderen Gods in de Hooftstucken der christelijcke religie
onderwijzende (Alkmaar 1617), ook wel aangeduid als, en wellicht de vertaling van:
Theologia vera et mera lactantium et infantium in Christo.
Zie: F.S. K n i p s c h e e r , De invoering en de waardeering van de Gereformeerde
belijdenisschriften in Nederland vóór 1618 (Leid. 1907), 76 v., 84 v., 97-110, 189
v., 197; Catalogus van Handschriften.... der Rem.-geref. gemeente te Rotterdam
(Amst. 1869), no. 353, 1808, 1809; J. R e i t s m a , Gesch. van de herv. en de herv.
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kerk der Ned. 3e dr. (Utr. 1916), 485, 489-491; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned.
Herv. Kerk (Amst. 1911) I, 108 v.; J. T i d e m a n , De
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Remonstr. broederschap. Biogr. naamlijst (Amst. 1905), 292; J. L i n d e b o o m ,
Johannes Venator in Ned. archief voor Kerkgeschiedenis IV (1907), 15-18.
Knipscheer

[Jager, Jan de]
JAGER (Jan d e ), geb. 10 Maart 1719, overl. te Hamburg 12 Mei 1802. Hij was de
eerste gestudeerde predikant in de doopsgezinde gemeente te Hamburg-Altona,
waar hij 6 Dec. 1750 zijn intrede deed, intusschen blijvend in den handel, tot dit
tijdstip zijn dagelijksch beroep. Eerst heette hij alleen ‘proponent der gemeente’; in
1759 werd hij pas beroepen als ‘leeraar’, op 19 Febr. 1764 als zoodanig bevestigd,
waarna hij 4 Maart 1764 zijn intreerede kon houden. Hij deed verscheidene
bezoekreizen in Holland. Na zijn dood verscheen van zijn beide ambtgenooten G.
K a r s d o r p en J.A. H o e k s t r a , Stand- en gedachtenisrede op Jan de Jager....
(Altona z.j.), waarachter eenige treur- en troostzangen. Hij is 10 Juli 1746 getrouwd
met S a r a S y m o n s , en in 1762 met A g n e t h a D a m . Hij schreef: Lijkrede op
Jan Ris (24 Oct. 1784), en te zamen met zijn genoemde ambtgenooten: Leerredenen,
met een vertoog dat genade en plicht, de leer van Jezus en zijne apostelen, ook de
leer van Menno en der waare Mennoniten is (Altona 1794).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 488v.; Catalogus.... van de bibliotheek van de Ver. doopsgez. gemeente te
Amsterdam (Amst. 1919), 248, 254.
Knipscheer

[Jager, Johannes de]
JAGER (Johannes d e ), of J o h a n n e s V e n a t o r , geb. omstr. 1565, overl. te
Nijmegen 2 Sept. 1598. Hij studeerde in Duitschland (te Herborn?), voornamelijk in
het graafschap Nassau, en stond te Wesel gedurende een jaar aan het hoofd van
een school, totdat hij als predikant te 's Heerenberg door Johannes Fontanus (dl.
I, kol. 873) werd bevestigd in 1586. Te Nijmegen kwam hij einde 1592. Hij stierf er
aan de pest gelijktijdig met zijn ambtgenooten J o h a n n e s N a e r a n u s en
J a c o b u s L o m a n n u s . Hij schreef: Enchiridion controversarium praecipuarum
nostri temporis circa religionem (Alcmariae 1605). Zijn broeder Adolphus Venator
(die voorgaat) gaf het, dus na zijn dood, uit. In dit werkje leeft groote aanhankelijkheid
aan de oude ‘katholieke’ kerk, maar worden de dwalingen van het pausdom
bestreden. J. Lindeboom beschrijft er den merkwaardigen inhoud van, en zegt o.a.:
Hij ziet in ‘het pausdom een voorbijgaande phase’ in de katholieke kerk .... Het
geheel levert een geenszins onbelangrijk getuigenis van wat een predikant op het
einde der zestiende eeuw op wetenschappelijk gebied wist voort te brengen.... Hij
verschijnt als een schakel in den nog niet geheel bekenden keten die Arminius en
de zijnen met den reformatietijd verbindt’.
Zie: J. L i n d e b o o m , Johannes Venator in Ned. archief voor Kerkgeschiedenis
IV (1907), 13-25; J. R e i t s m a , Gesch. van de herv. en de herv. kerk der Ned. (Utr.
1916), 490; Kerkelijk Handboek (1903), Bijl., 133, 145.
Knipscheer

[James, Louis Gabriël]
JAMES (Louis Gabriël), geb. te Crête (bij Genève) 12 Juli 1795, overl. 30 Mei 1867.
Hij was uit een geslacht van Hugenoten. Te Genève is hij 2 Juli 1818 door de ‘église
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consistoriale’ toegelaten tot het predikambt. Op 15 April 1819 werd hij in Nederland
bij de waalsche kerk beroepbaar verklaard door de ‘commission pour les affaires
des églises wallonnes’. Hij deed zijn intrede te Breda 6 Aug. 1820, en bleef hier tot
zijn dood. Hij is gehuwd op 30 Oct. 1828 te Klundert met C o r n e l i a v a n d e r
M a d e . Hij bestreed de in P. Hofstede de Groot (dl. II, kol. 530) en
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J.H. Scholten (dl. III, kol. 1143) opkomende richtingen, en schreef ook verscheidene
werken van opbouwenden aard. Wij noemen: Sermon pour la célébration du Jubilé
de sa XXVe année de ministère évangelique (Breda et Brux. 1845); Een blik
geworpen op de toespraak van P. Hofstede de Groot (Gorinch. 1856); Mijn protest
tegen sommige hoofdstellingen in de Christelijke dogmatiek van J.H. Scholten
(Gorinch. 1856); Heeft Dr. J.C. Zaalberg den waren sleutel der evangelische
verzoeningsleer gevonden of verloren? (Arnh. 1857); Het unitarisme, voor de
regtbank van Gods Woord veroordeeld (Rott. 1859); (na een open brief in De
Dwjeraad) Mijn antwoord op den open brief .... (Amst. 1859); De empirische methode
.... onbevoegd en onhoudbaar bevonden (Nijk. 1861); Het bovennatuurlijke een
onmisbaar vereischte en hoofdbestanddeel van het Evangelie .... (Amst. 1862); Wat
moeten wij denken van het Christendom en het goed regt der moderne theologie?
(Rott. 1864); De zoogenoemde apostolische overlevering, door C.E. van Koetsveld
gehandhaafd .... als onschriftmatig, onhoudbaar en anti-protestantsch afgewezen
(Gorinch. 1856). Ook buiten deze polemische geschriften schreef hij veel, bijv.:
Bloemlezing uit de gedachten van Pascal (Arnh. 1858).
Zijn portret is gelithografeerd door P.W.v.d. Weijer.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 489-492; Alphabet. naamlijst van boeken enz. (1833-1849), 331; Brinkman's
catalogus (1850-1882), 143, 276, 314, 590.
Knipscheer

[Jamieson, William]
JAMIESON (William), geb. te Turriff (Schotland) 19 Sept. 1809, overl. te Amsterdam
8 Nov. 1869, begraven te Sloterdijk. Na enkele jaren in Engeland als predikant
werkzaam te zijn geweest, deed hij in Juni 1836 tijdelijk dienst bij de Episcopal
church te Amsterdam, waar hij 18 Dec. 1836 als predikant werd bevestigd en bleef
tot zijn dood. Hij is 18 Juli 1839 getrouwd met S u s a n n a h C u r r y . Hij was
‘overtuigd aanhanger van het Réveil’. In De vereeniging, christelijke stemmen (1847)
plaatste hij een levensbericht van mevrouw T o n n a , en in Evangelical Christ anity
een Biographical sketch of the late dr. da Costa of Amsterdam.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 492-494; Alphabet. naamlijst van boeken enz. (1833-49), 67, 331; Brinkman's
catalogus (1850-82), 157, 216, 513, 590.
Knipscheer

[Jaminé, Herman]
JAMINÉ (Herman), geboren te Maastricht 15 Juli 1826, werd architect, begaf zich
evenals verschillende Maastrichtenaren na de afscheiding naar België. Hij bouwde
er meer dan honderd kerken, stadhuizen, scholen en landhuizen, werd provinciaal
architect der belgische provincie Limburg, lid der monumentencommissie, en
beschreef de Sint Quintijns kerk van Hasselt. Hij overleed te Hasselt 15 September
1885.
van Beurden

[Jans, Dina]
JANS (Dina), of D i n a J a n s V e c k e , vrouw D a n e , geb. te St. Philipsland, overl.
in of omstreeks 1746. Zij is in 1687 getrouwd met den landbouwer D i n g e m a n
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I s a c k s e d é G r o e n e en in 1696 met S t e v e n A n t h o n i s z . D a n e . Zij was
dienstbode geweest bij Pontiaen van Hattem en predikte in zijn geest te Zierikzee;
als Dominé Dina stond zij bekend en had grooten aanhang. Zij is na vele kerkelijke
processen op 2 Juni 1726 uit de kerk gebannen en 12 Juli d.a.v. uit Zierikzee
verdreven om ‘hare verderfelijke Hattemistische sentimenten’ (vgl. art. P. van Hattem,
dl. VI, kol. 727).
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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.
IV, 496.
Knipscheer

[Jansen, Cornelis]
JANSEN (Cornelis), geb. te Harlingen, gevonnist in Groningen einde Dec. 1571.
Hij werd omstreeks Allerheiligen 1570 bij kapitein Nicolaas Ruychaver, die met
zijn schip voor de Ooster Eems lag, aan boord geprest. Toen hij weigerde om bij
de Watergeuzen op hun schepen te dienen, werd hij door Ruychaver acht dagen
lang opgesloten, en moest toen wel toegeven om kwartiermeester op het schip te
worden. De Watergeuzen zeilden eerst naar het Vlie, gingen daar aan land en
namen een boeier. Later zeilden zij naar Engeland door en namen verschillende
schepen. Zoodra het schip in een haven in Engeland lag, liep hij weg, omdat hij
altijd tegen zijn wil bij de Watergeuzen gediend had. In Engeland vond hij eindelijk
een schip, dat hem naar Emden wilde terug brengen, onderweg bij Ameland gingen
zij aan land, werden door de Spanjaarden verdreven, waarbij hij gevangen raakte.
Dezen brachten hem naar Groningen en Robles verhoorde hem op 20 Nov. en 14
Dec. 1571. Korten tijd daarna is hij gevonnist.
Zie over hem: Rijksarch. van België te Brussel, Secr. d'Etat Allemande, 193, 192.
Vogels

[Jansen, Hendrik]
JANSEN (Hendrik), geb. te Barneveld waarschijnlijk in 1530, overl. op hoogen
leeftijd. Hij wordt meermalen aangeduid als: H e n d r i k J a n s e n v a n
B a r n e v e l d , B a r r e f e l t of B a r r e v e l d t , ook soms naar zijn beroep als
H e n d r i k d e W e v e r . Eerst was hij een aanhanger van Menno Simons (zie dl.
IV, kol. 969), sedert omstreeks 1550 van Hendrik Niclaes (over wien men, behalve
dl. V, kol. 367, raadplege: L. K n a p p e r t , Het ontstaan en de vestiging van het
protestantisme in de Ned. (Utr. 1924), 211-226; J.L. v a n D o o r n i n c k Bibliotheek
van Ned. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh. en Utr. 1870), no. 990, 1075,
1448, 2295, 2750, 3841, 3842, 4156, 4165, 4458, 6027, 6408; W.J. K ü h l e r , Gesch.
der Ned. doopsgez. in de zestiende eeuw (Haarl. 1932), 229, 376, 387-394). IJverig
heeft hij met diens werkjes, gedrukt bij Augustijn van Hasselt (zie N i p p o l d in
Zeitschr. f.d. histor. Theol. 1862, S. 359ff.), aanhangers gewonnen, tot hij zich in
1573 van dezen stichter van het ‘Huis der Liefde’ heeft afgescheiden en een eigen
secte gevormd, waartoe o.a. de drukker Plantijn en de geleerde Arias Montanus,
biechtvader van Filips II, behoorden. Vergeefsch waren de vele haast onbegrijpelijk
tegemoet komende pogingen van Hendrik Niclaes om de door hem verbroken
eenheid te herstellen. Het is opmerkelijk dat Coornhert zeer gunstig oordeelt over
Hendrik Jansen. Veel heeft hij geschreven onder het pseudoniem H i ë l (d.i.: het
eenwezige leven Gods). Hille Ris Lambers (zie beneden) zegt dat zijn mystiek
‘verzonken zijn in God’ wel bij de Veluwenaars in den smaak gevallen zal zijn, maar
dat er geen bewijs is te vinden dat hij in deze streek een bijzonderen aanhang heeft
gehad. De geschriften van Hiël, eerst zonder jaar en plaats van uitgave verschenen,
zijn waarschijnlijk omstreeks 1580 te Leiden gedrukt. In 1687 en volgende jaren zijn
zij in het Hoogduitsch vertaald en te Amsterdam herdrukt. Toen verscheen tevens
een derde deel van de Zendbrieven. Van zijn werken noemen wij: Het boeck der
getuygenissen van den verborghen ackerschat, verklarende de verborghen
wonderdaeden Godts (z. pl. en j.); Een geestelijke reyse eens jonghelincks nae het
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landt van vreden, om daer wesentlyck in Godt inne te leven (z. pl. en j.; herdr. Haarl.
1718 [of 1728]); Sendtbrieven uit ijverighe herten, ende
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uit afvoorderinghe, schriftelyck aen de liefhebbers der waerheyt, deur den utvloedt
van den Gheest des eeuwighen levens utghegeven (z. pl. en j.); deze drie werken
z.j. zijn uit dezelfde letter gezet en vermoedelijk gedrukt bij Plantijn te Leiden omstr.
1600; Historie des ouden en nieuwen testaments (Haarl. 1650); Geestelycke brieven;
Bijbelsche figuren, vertoonende de voornaemste historien der H. Schrifture, met
verklaringe van iedere figure, en zinrijcke verzen (Haarl. z.j. [1717]), waarschijnlijk
hetzelfde werk als: Bijbelsche figuren van het Oude en Nieuwe Testament .... (Amst.
1662); Sendtbrieven, het eenwezige leven Gods (z. pl. en j. [omstr. 1580]). De titels
van de duitsche vertalingen laten wij achterwege. Nog bezit de doopsgezinde
bibliotheek te Amsterdam een handschrift: Meletemata, d.i. aanmerkelijke saken uit
de schriften van Hiel, door een liefhebber der wesentlyke waarheydt (1718), 394
bladzijden.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
498-501; Catalogus van de bibliotheek der Ver. doopsgez. Gem. te Amsterdam
(Amst. 1885), 196 v.; C. H i l l e R i s L a m b e r s , De kerkhervorming op de Veluwe
1523-1578 (Barneveld [1890]), 112, en bijlage XII een ‘extract betreffende Hiël’ uit:
Cronica van het huys der liefde etc. door D a n i ë l e n Z a c h a r i a s , mede oudsten
met Hendrick Niclaes in het Huys der liefde (Haarl. 1716); J.I. v a n D o o r n i n c k ,
Bibliotheek van Nederl. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh., Utr. [1870]), no.
741, 2029, 3922, 4108, 5918, 6044, 6295; d e z ., Vermomde en naamlooze schrijvers
I (Leid. 1883), kol. 231, II (Leid. 1885), kol. 200 (no. 1249?), 488 (no. 3159); B r u n o
B e c k e r , Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert
('s Gravenh. 1928), 207, aant. 4, 218, 320; F. N i p p o l d , Heinrich Niclaes und das
Haus der Liebe in Zeitschr. für die hist. theologie (1862), 36 v., 384-387, 394-402;
Doopsgezinde Bijdragen (1896), 11 v.; Ned. Arch. van Kerkgesch. XVIII (1925),
295.
Knipscheer

[Jansen, Jacob]
JANSEN (Jacob), of J a n s z ., ook J a c o b J a n s e n K i s t en J a c o b J a n s e n
S c h e d e m a k e r genoemd, een tijdgenoot en geestverwant van Hans de Ries
(zie dl. II, kol. 1209), in pennestrijd gewikkeld met Pieter Cornelisz. (zie dl. II, kol.
334). Ook Cornelis Boeckaert (zie in dit deel, kol. 75) schreef tegen hem. Ook Pieter
de Bisschop (zie dl. III, kol. 117) mengde zich in den strijd. Eindelijk streed hij nog
tegen Franciscus Lansbergen (zie dl. II, kol. 772) en was hij in twist met Gillis van
Aken (zie dl. I, kol. 50).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 525; Doopsgezinde Bijdragen (1864), 2, 32-37; Register op de Doopsgezinde
Bijdr. (1912) LIII; Catalogus van de bibliotheek der Ver. dpsgz. gemeente te
Amsterdam (Amst. 1919), 185, 227: W.J. K ü h l e r , Gesch. der nederl.
Doopsgezinden in de 16e eeuw (Haarl. 1932), 317, 350, 355, 359, 363, 368-374.
Knipscheer

[Jansen, Rewert]
JANSEN (Rewert), geb. te Nieuwezijl, gevonnist in Groningen einde Dec. 1571.
Bij de komst van Alva in de Nederlanden verliet hij het land en ging naar
Oostfriesland, zooals zooveel van zijn landgenooten. Tegen zijn wil werd hij in het
voorjaar 1570 door Focke Abels, kapitein op een schip der Watergeuzen, als matroos
geprest. De zeeroovers wilden eerst een koopvaarder uit Stavoren nemen, maar

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

de bemanning verdedigde zich zoo flink, dat de Watergeuzen werden terug geslagen.
Kort daarna plunderden zij een buis, zeilden toen naar Engeland en la Rochelle,
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en bleven daarna bijna een halt jaar in Londen liggen. Op een van hun schepen
keerde hij in Norden terug en nam deel aan de landgangen der Watergeuzen in
Friesland. Dit was een gevaarlijk werk en in Dec. 1571 viel hij den redger Sicko
Panser in handen, die hem naar Groningen bracht, waar hij op 14 Dec. 1571 door
Robles werd verhoord. Korten tijd daarna is hij gevonnist.
Zie over hem: Rijksarch. van België te Brussel, Secr. d'Etat Allemande, 193, 191.
Vogels

[Jansen, Willem Stroes]
JANSEN (Willem S t r o e s ), geb. in 1793, overl. te Delft 31 Jan. 1864. Hij was
predikant te Nederhorst den Berg sedert 14 Juli 1816, te Jutfaas sedert 13 Jan.
1822, te West-Zaandam sedert 4 April 1824, te Delft sedert 16 Aug. 1826; emeritus
5 Oct. 1858. Hij promoveerde op: Dissertatio hermeneutico-theologica de peccato
in Spiritum Sanctum.... (Amst. 1815).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 501; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 111, (1908) Bijl., 132, 153, (1910) Bijl., 157.
Knipscheer

[Jansenius, Otto]
JANSENIUS (Otto), broeder van den beroemden Cornelius Jansenius, bisschop
van IJperen, afkomstig van Acquoi of Akkooi bij Leerdam, was 58 jaar oud, toenhij
in 1636 getuigenis aflegde voor het ‘procès d' information’ bij de benoeming van
zijn broeder tot bisschop van IJperen. Hij en nog andere getuigen doen vele
bijzonderheden kennen, niet vermeld in de biographie van C. Jansenius (dl. VII),
kol. 655). Otto Jansenius zegt, dat zijn vader J a n O t t e n en zijn moeder
E l i s a b e t h Z e g e r s vurige katholieken waren en gestorven zijn voorzien van
de sacramenten door den pastoor van Kuilenburg. Hij was te zamen met zijn broeder
Cornelius opgevoed, die geboren was tusschen 9 en 10 uur 3 Nov. 1585 in het
stadje Leerdam bij het domein Acquoy, waar binnen zijn ouders wegens
oorlogsgevaar gevlucht waren. Cornelius was gedoopt door den Norbertijner-pastoor
van Rhenoy, Erasmus Visscher, reeds in 1576 pastoor en regulier kanunnik van de
abdij Mariënweerd O.P. bij Kuilenburg. De secretaris van Acquoy had dag en uur
van de geboorte opgeschreven in het boek van den vader, Jan Otten, die volgens
andere getuigen schepen van Acquoy was, evenals zijn zoon Otto. Wegens de
vervolging moesten de familieleden van Jansenius dikwijls moeilijke en gevaarlijke
wegen volgen om de H. mis bij te wonen te Kuilenburg en elders; zelfs moesten zij
over de daken klimmen. De pastoor van Kuilenburg, aldaar geboren, die de familie
kende, had Corn. J. dikwijls opgemerkt met zijn zuster en moeder, die geboortig
was van Kuilenburg. Hij droeg ook de H. mis op te Acquoy in het huis van Otto
Jansenius, waar de katholieke priesters gewoon waren te komen. Corn. Jansenius
was de vierde priester van de familie. Ben. Haeftenus van Utrecht (dl. VI, kol. 662)
die met Corn. Jansenius te Utrecht de latijnsche klassen volgde, getuigt, dat hij
geboren was in het dekenaat Leerdam, bisdom Utrecht, te Acquoy. Cornelius werd
in de klas als afkomstig van deze plaats genoemd en schreef het op zijn
themaboeken. Nicolaas Florentis, Florenszoon, inwoner en rechter van Rhenoy
getuigt eveneens, dat Corn. J. geboren was te Leerdam, waar zijn ouders gevlucht
waren wegens den oorlog. Dit is slechts voor korten tijd geweest, want zijn vader
was langen tijd schepen van Acquoy. De niet bekende data van de wijdingen van
Corn. Jansenius worden als volgt opgegeven: tonsuur en mindere orden te Brussel
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diakonaat 20 Dec. 1608 en het
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priesterschap 20 Sept. 1614, beide te Mechelen. Het lange tijdverloop tusschen
dezer laatste wijdingen valt op. Volgens getuigenis van de faculteit der theologie
van de universiteit van Leuven voltooide C.J. op schitterende wijze den tweejarigen
cursus der filosofie 1604 en ging daarna over naar het Pauscollege, waar hij vier
jaar de theologie studeerde. Daarna besteedde hij 5 jaren aan de studie der H.
kerkvaders: 1617 behaalde hij te Leuven den graad van doctor in de theologie
tegelijk met den pater Lancelotti O.S. Aug., dus niet in 1619. De opgave van V a l .
A n d r e a s is juist. Hij is dus ook niet naar Frankrijk vertrokken in 1604 zooals (dl.
VII, kol. 665) verondersteld wordt. Gedurende de lange poos tusschen de wijding
van diaken en priester kan hij aldaar verbleven hebben. Jac. Jansonius kan C.J.
dus vier jaren als leerling in het Pauscollege les gegeven hebben, wat (dl. VII, kol.
677) ontkend wordt, volgens J. L a f e r r i è r e , Etude sur Jean du Verger de Hauranne
(Louv. 1912), 11-13.
Bekend is nog van Otto, den broeder van Corn. Jansenius, dat hij voor den
bisschop van IJperen paarden moest koopen voor zijn equipage. Of hij den bisschop
overleefde en hoe lang vindt men niet vermeld.
Een afbeelding van het beste geschilderde portret van bisschop C. Jansenius,
bewaard in het seminarie te Brugge, is verschenen in: Bijdragen gesch. bisdom
Haarlem XLVI (1928), 120.
Zie: Procès d'information pour la nomination de Corn. Jansenius proposé pour le
siège episcopal d'Ypres (1636) in: Bulletin de l'institut historique belge de Rome VIII
(1928), 248-260; Bijdragen bisdom Haarlem XLIX (1932), 171-179.
Fruytier

[Jansonius, Bronno Frederikus]
JANSONIUS (Bronno Frederikus), geb. te Appingedam in 1808, overl. te Opwierde
16 April 1882. Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid en werd hulpprediker
te Solwerd in 1837, predikant te Opwierde 4 Sept. 1842. Hij schreef: Overzigt der
geschiedenis van Jezus' leven, leer, daden en lotgevallen.... tot een handwijzer bij
het lezen der Evangeliën (Gron. 1851).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 502; Brinkman's Catalogus (1850-82), 594; Kerkelijk Handboek (1914) Bijl., 165.
Knipscheer

[Jansoon, Claes]
JANSOON (Claes), moet te Hazerswoude hebben gewoond, is de schrijver van
enkele werkjes, door de Hoop Scheffer gerangschikt onder de doopsgezinde
stichtelijke geschriften. De titels zijn: Een cleyn Tractaetjen van den val Adam (z.
pl. 1625); Een belijdenisse des gheloofs dat door de liefde werckt (z. pl. 1627).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 502; Catalogus.... van de bibliotheek der Ver. doopsgez.-gemeente te Amsterdam
(Amst. 1919), 228; W.J. K ü h l e r , Gesch. der nederl. doopsgezinden in de 16e
eeuw (Haarl. 1932), 188.
Knipscheer

[Janssen, Dirk]
JANSSEN (Dirk), zich noemende T h e o d o r u s C o u p e r u s of C u p e r u s , overl.
te Warga in 1684. Hij was predikant te Idaard sedert 22 Mei 1647 en te Warga sedert
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einde 1664. Hij was de stamvader van een friesch predikantengeslacht en schreef:
Een lely der dalen, 36 predicatiën (Leeuw. 1662).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 502; Kerkelijk Handboek (1911) Bijl., 160, 189.
Knipscheer

[Janssen, Johannes]
JANSSEN (Johannes), overl. te Bergen op Zoom 13 Nov. 1776. Hij werd predikant
te Loenen o.d. Veluwe 20 Oct. 1726, te Bergen op Zoom 11 Juni
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1747. Hij werd na de belegering en verovering van deze stad (16 Sept. 1747)
gruwelijk mishandeld en gaf daarvan verslag in: De kerk van Bergen op den Zoom
herstelt, en ingewijd.... 15 Oct. 1752. Waar agter bijgevoegt is een Kort Verhaal van
de overrompelingen der stad door de Franschen.... (Bergen o. Z. en Rott. 1752; 2e
en 3e dr. 1753). Het laatste verhaal is nog eens afzonderlijk uitgegeven (Rott. 1777).
Op 25 Oct. 1776 emeritus verklaard, nam hij afscheid op 6 Nov. en overleed daarna
plotseling op 13 Nov.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 505; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 141.
Knipscheer

[Janssens, Arnoldus]
JANSSENS (Arnoldus), gedoopt in de kerk van den H. Christoffel te Roermond 26
Januari 1687, zoon van C h r i s t i a a n J. en G e r t r u d i s v a n S t r e i j t h a g e n ,
werd in 1736 burgemeester der stad Roermond, nadat hij reeds geruimen tijd
schepen was geweest; in 1748 was hij nog armmeester. Hij huwde 14 Mei 1715 te
Roermond M a r i a C h r i s t i n a v a n T i t s , geb. ald. 1697, dochter van Henricus.
van Beurden

[Janssens, Arnoldus Henricus Ludovicus]
JANSSENS (Arnoldus Henricus Ludovicus), gedoopt te Roermond 11 Maart 1750,
zoon van Christianus Henricus Ludovicus (die volgt) en van I d a M a r i a C o o l e n .
Hij promoveerde op 19-jarigen leeftijd als advocaat en werd ingeschreven als
zoodanig bij het Souvereine Hof van Gelre in 1770.
Hij huwde op 25 Jan. 1775 te Roermond in de kleine Maria-Gardekloosterkerk
met M a r i a T h e r e s i a A p o l l o n i a v a n D u n g h e n , gedoopt te Roermond
16 Juli 1750, overl. 21 Sept. 1779. Zij was een dochter van Rutger Joseph van
Dunghen, raadsheer, en van Petronella Clara Vallen Augustusdr.
van Beurden

[Janssens, Christianus Henricus Ludovicus]
JANSSENS (Christianus Henricus Ludovicus), gedoopt in de kerk van den H.
Christoffel te Roermond 4. April 1717, zoon van Arnoldus, schepen enz. (zie art.),
en M a r i a C h r i s t i n a v a n T i t s .
Hij was J.U. Lic., in 1747 secretaris der Tweede Kamer van het hof van Gelderland
te Roermond en werd bij diploma van Maria Theresia d.d. 29 December 1749 raad
in het Souvereine Hof aldaar.
Hij was ook lid der Illustre O.L. Vrouwebroederschap op ter Porten, en gehuwd
te Roermond op 24 Maart 1717 met I d a M a r i a C o o l e n , dochter van Henricus
Gerardus C., peijburgemeester en kerkmeester, en van Maria Catharina Duprée uit
de drukkersfamilie Duprée te Roermond.
Zij zijn begraven in den grafkelder der Coolens in de kathedraal van St. Christoffel
onder een grafzerk met wapens in het H. Sacramentskoor.
van Beurden

[Janssens, Joannes Eustachius]
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JANSSENS (Joannes Eustachius), zoon van H e n r i c u s en J o a n n a
G e r t r u d e s K e u t e n , geb. te Weert, 20 Sept. 1767, bekend medicinae doctor,
huwde 7 Februari 1793 te Weert M a r i a M a r g a r e t h a T r u y e n s , dochter van
Andries en Digna Nouwen. Hun zoon J o a n n e s M i c h a e l E u s t a c h i u s
J a n s s e n s werd geb. 18 Mei 1797 te Weert.
van Beurden

[Janssens, Josephus Gregorius Christianus]
JANSSENS (Josephus Gregorius Christianus), gedoopt te Roermond 13 Febr.
1779, advocaat, zoon van Arn. H.L., die voorgaat, huwde 1 Mei 1810 te Thorn
(Limburg) C u n e g o n d i s M a r i a v a n d e n S c h o o r , was raadsheer in het
vorstelijk hof van Thorn.
van Beurden

[Janssonius, Hillebrand]
JANSSONIUS (Hillebrand), geb. te Zandeweer 20 April 1718, overl. te Veendam
12 Oct. 1789.
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Zijn ouders waren H i l l e b r a n d J a n s s o n i u s , een broeder van Johannes
Henricus Janssonius (zie beneden) en E l i z a b e t h K r i j n s . Hij studeerde te
Groningen in de godgeleerdheid en werd predikant te Noordhorn 14 Juli 1743, te
Kropswolde 18 Jan. 1749, te Veendam 29 April 1753. J. M e n s i n g a gaf een lijkrede
op hem uit: De goede strijd des geloofs en der bediening voor het Evangelie
gestreden. Hij was gehuwd met C a t h a r i n a H a m m i n k . In zijn strijd over het
avondmaal met J.C. Appelius (dl. VII, kol. 15) schreef hij: De waare aart van de
Sacramenten..., twee deelen (Gron. 1764-66; 2e dr. 1768). Ook gaf hij geschriften
uit tegen W. Pfeiffers, predikant te Amsterdam, J.J. Kesler, duitsch predikant te
Amsterdam en R. Ottenga, rustend predikant te Moerkapelle. Meermalen was de
toon van deze polemieken zeer onverkwikkelijk.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 512-516; R. A r r e n b e r g , Naamregister van Nederduitsche boeken tot 1787,
23 v., 260, 275, 392; Kerkelijk Handboek (1914) Bijl., 156, 162, 171.
Knipscheer

[Janssonius, Joannes]
JANSSONIUS (Joannes), geb. in 1618 of 1619, overl. te Anloo 30 Mei 1671. Volgens
de overlevering zou de familienaam oorspronkelijk luiden: G r ü n e w a l d (ook:
G r o e n e w o l t ) naar een heerlijkheid van dien naam in de Palts. Toen in het begin
van de 17de eeuw de zoon van een J o h a n G r ü n e w a l d naar Groningen was
gevlucht, zou deze zich om onbekend te blijven J a n J a n s z o o n hebben genoemd,
welke naam dan gelatiniseerd en tot Janssonius geworden is. Joannes Janssonius
studeerde te Groningen in de godgeleerdheid en werd predikant te Marum in 1644,
te Anloo in 1653, waar hij bleef tot zijn dood. Hij was gehuwd met A n n a v a n d e r
S t r a t e n . Mogelijk was hij de schrijver van De valsche munte van de verdwaalde
Preadamieten (Amst. 1662) en Apostolische Toetssteen (Leeuw. 1664). D e B i e
en L o o s j e s hebben t.a.p. een uitgebreide genealogie van het predikantengeslacht
Jans(s)onius samengesteld (waartoe ook behoort R. Bennink Janssonius, dl. V, kol.
260).
Zie: d e B i e en L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 509-511; Kerkelijk Handboek (1914) Bijl., 158.
Knipscheer

[Janssonius, Johannes Henricus]
JANSSONIUS (Johannes Henricus), geb. te Siddeburen 3 Sept. 1701, overl. te
Groningen 1 Maart 1780, kleinzoon van den voorgaande. Zijn ouders waren
J o h a n n e s J a n s s o n i u s (1672-1707) en T i t i a M e i n d s . Hij was gehuwd
met A n n a H e l e n a E m m i u s , maar overleed kinderloos. Hij studeerde te
Groningen, te Franeker en korten tijd te Utrecht in de godgeleerdheid, en werd
predikant te Dirksland 24 Dec. 1724, te Emden in Oct. 1731, te Finsterwolde 15
Aug. 1745, te Veendam 3 Aug. 1749, te Groningen 25 Dec. 1752. Gedurende de
laatste jaren stond Johannes Ledeboer (dl. III, kol. 746) hem bij als hulpprediker.
A n n a v a n d e r H o r s t schreef na zijn dood: Gedagtenisze van de algemeene
stervte.... bijzonder van J.H. Janssonius in Boekzaal 1780a, 441-449. Hij heeft
verscheidene werken geschreven van stichtelijken en exegetischen aard.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 511 v.; R. A r r e n b e r g , Naamregister van Nederduitsche boeken tot 1787, 260;
Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 111, (1914) Bijl., 150, 151, 171.
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Knipscheer

[Janssonius, Wilhelmus]
JANSSONIUS (Wilhelmus), geb. te Groningen 1765, overl. te Uithuizen 19 Nov.
1825; hij
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liet zich in zijn geboortestad 13 Jan. 1781 als student inschrijven, werd in 1786
proponent onder de classis Middelstum, en deed 3 Juni 1787 zijn intrede te Winsum,
waar hij tot Sept. 1788 werkzaam was. Hij was daarna predikant te Weener 1788-91,
Uithuizen 1791 tot aan zijn dood. Zijn echtgenoote was H e l e n a H a a k m a
T r e s l i n g , die hem 10 kinderen schonk, waarvan twee zoons de Herv. kerk als
predikant hebben gediend, n.l. de oudste W i l h e l m u s J., geb. 1794, pred. te
Hellum 1819-27, Usquert 1827-79, overl. 1880 (gehuwd met A n n a M a r i a
H e n r i ë t t e L o h m a n en de vader van R e n e k e L o h m a n J a n s s o n i u s ,
geb. 1843, pred. te Tinallinge 1870-73, Breede 1873-1911, overl. te Groningen in
1917); de jongste, T j a l l i n g J., pred. te den Andel 1826-76, gehuwd eerst met
S.E. v a n d e r L o e f f , gest. 1837, en daarna met G e s i n a G e e r t r u i d
M u n t i n g h e ; uit het eerstehuwelijk had hij een zoon A b r a h a m J., hulpprediker
te Oude Schild 1860, pred. te Hollum op Ameland 1871-80, te Huisduinen 1880-85,
terwijl een zoon uit het tweede huwelijk, H y l c k o J., geb. 1846, pred. was te
Loppersum 1873, Windesheim 1878, Terwolde 1882, Westerwijtwerd 1885, Holwerd
1888, Beilen 1890, Roden 1895, waar hij 28 Sept. 1897 overleed. Deze laatste was
gehuwd met W i l h e l m i n a M a r i a M a g d a l e n a S a n n e s (overl. 29 Aug.
1887) en daarna met A n n a E l i s a b e t h v a n E p e n die hem overleefde.
Wilhelmus Janssonius is de schrijver van: Gods naam door onze ziekten en
krankheden verheerlijkt, naar Joh. 11:1-4 (Gron.), en van: Het Evangelie naar Paulus.
of vier leerredenen over Rom 1:16 (Gron. 1807).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Nederl. IV,
524.
Wumkes

[Jansz., Bruen]
JANSZ. (Bruen), geb. te Fermsum, gevonnist te Groningen 13 Jan. 1571, zoon van
J o h a n K u e p e r , en zwager van den Watergeus Goesen Minneszoon.
Hij woonde in Fermsum en was van beroep schipper. Bij het begin der troebelen
verliet hij het land, in zomer 1570 was hij in Emden woonachtig, en later vestigde
hij zich in Norden, woonde daar in de Zijlstraat. Hier nam hij, omstreeks drie weken
na St. Michielsdag, 29 Sept. 1570, als bootsgezel dienst op het schip van kapitein
Focko Abels, bij de Watergeuzen. Men zeilde naar het Vlie, waar de zeeroovers het
schip ‘de Bonte Koe’ namen, dat rijk geladen was, en later vielen nog een paar
andere koopvaarders in hun handen. In Emden teruggekeerd, vatte hij met een paar
makkers het plan op, om bij Winschoten een landgang te doen, waar een rijke
weduwe woonde. Ze werden op Ulsda door de spaansche soldaten overvallen en
gevangen genomen. Men bracht hem naar Groningen, waar hij op 4 Jan. 1571
verhoord werd, zijn verhoor werd hem op 12 Jan. 1571 voorgelezen, en kort daarna
is hij onthoofd.
Zie over hem: Rijksarch. van België te Brussel, Secr. d'Etat Allemande, 193, 137
en 377.
Vogels

[Jansz., Cornelis]
JANSZ. (Cornelis), de overigens onbekende schrijver van: Nootwendigh bewijs, dat
sij tegen die waerheit handelen, alle die daer leeren datter niemandt eenich Doopsel
ofte sacramentelijck teecken der ghenaden Christi gebruijcken ofte bedienen mach,
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tenzij dat hij eerst bij haer in hare Ghemeynten daertoe vercoren ende verordineert
is (z. pl. 1603).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 525; Catalogus van de bibliotheek der Ver. doopsgez. gem. te Amsterdam (Amst.
1919), 187.
Knipscheer
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[Jansz., Derck]
JANSZ. (Derck), geb. in Lemmer, gevonnist te Groningen einde Dec. 1571.
Hij was in het begin der troebelen naar Oostfriesland uitgeweken. In den zomer
1571 werd hij in Emden, voor de Nieuwe Poort, aangenomen om met zijn schuit
tien Watergeuzen naar Marienhove te brengen. Daar aangekomen, dwongen de
zeeroovers hem om hen verder naar het schip van kapitein Nicolaas Ruychaver te
varen; daar werd ook hij als matroos aangenomen. Zijn schuitje werd aan de boot
der Watergeuzen gebonden en men zeilde naar het Vlie en verder naar Dover. Later
weer op de Eems terug gekomen, liep hij van het schip van Ruychaver weg en
diende vervolgens op de schepen van Bartold Entens en Jan Claesz. Spiegel. Op
Ameland viel hij den Spanjaarden in handen, werd naar Groningen gezonden en
daar 20 Dec. 1571 verhoord.
Zie over hem: Rijksarch. van België te Brussel, Secr. d'Etat Allemande, 193,
193vo.
Vogels

[Jansz., Hendrik]
JANSZ. (Hendrik), geb. te Houtein bij Groningen in 1542, gevonnist te Duinkerken
2 Mei 1570.
Van jongs af was hij matroos ter koopvaardij, en voer voornamelijk op schepen
die naar Oostland zeilden. In 1569 lag zijn schip in het Vlie en werd door de
Watergeuzen aangehouden; admiraal Dolhain preste Hendrik Jansz. als stuurman
op zijn vloot. Hij moest wel toegeven, maar weigerde den eed af te leggen. Toen
de vloot der Watergeuzen in de eerste dagen van Oct. 1569 voor Emden voor anker
kwam, vluchtte hij van zijn schip weg en verborg zich bij vrienden in de stad. Maar
den volgenden dag werd hij door dezen gedwongen weer aan boord terug te keeren,
omdat de graaf van Oostfriesland anders hun goederen in beslag zou nemen. Nu
mocht Hendrik Jansz. nooit meer voor de Watergeuzen aan land komen, als zij
ergens een haven aandeden; zij waren bang dat hij nog eens zou vluchten. In April
1570 werd hij door visschers van Duinkerken gevangen genomen en daar binnen
gebracht. Op 25 April werd hij verhoord, en daar op 2 Mei 1570 gehangen.
Zie over hem: Rijksarch. van België te Brussel, Audience, 1696, z.p.
Vogels

[Jansz., Klaes]
JANSZ. (Klaes), of K l a e s J a n s z . M a n . Hij was een leeraar der doopsgezinden
te Uithoorn en schreef een lijkrede op Jan Gerritsz. Buyser (zie dl. VII, kol. 256), die
verschenen is achter diens XXXII Predicatiën (Amst. 1697).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 526; Catalogus van de bibliotheek der Ver. dpsgez. gem. te Amsterdam (Amst.
1919), 242, 250.
Knipscheer

[Jansz., Pieter (1)]
JANSZ. (Pieter) (1), niet te verwarren met Pieter Jansz. Twisck (overl. 1636; dl. V,
kol. 979), ook onderscheiden als: Pieter Jansz. ‘van Wormerveer’, waar hij
doopsgezind oudste was in de 17de eeuw. Hij heeft van de belijdenis van Hans de
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Ries (zie dl. II, kol. 1209) een vermeerderde uitgave doen verschijnen: Korte
belijdenisse des geloofs, ghestelt door Hans de Rijs ende nu overgesien en met
veel schriftuer plaetse bevestight ende uytgebreyt (Crommenie 1654). Deze uitgave
is herdrukt in 1660, 1686, 1740, en 1741 ook in het Hoogduitsch.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 526; Catalogus van de bibliotheek der Ver. dpsgez. gem. te Amsterdam (Amst.
1919), 172.
Knipscheer

[Jansz., Pieter (2)]
JANSZ. (Pieter) (2), geb. in 1821, overl. te Kapi-Apoe (Java) 6 Juni 1904,
doopsgezind zendeling. Reeds als onderwijzer, in 1849 te Delft, schreef hij eenige
schoolboekjes: Vaderlandsche geschiedenis voor kinderen van 8-11 jaren (Schoonh.
1846; 2e
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dr. 1848; 3e dr. 1850, nog eens herdrukt ‘en tot op den tegenw. tijd voortgezet’ door
C.W. d e n B o e u f f (z.j.)); Vaderl. aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld
aan kinderen van 8-11 jaren (Schoonh. 1849); Van Wien komt al het goede?
(Schoonh. 1851); Weetgraag. Leesboekje voor jonge kinderen die kortelijk de
leestafels hebben verlaten (Schoonh. 1851); Het mosterdzaadje (Gouda 1849; 3e
dr. Amst. 1865). Toen in 1849 de ‘Doopsgezinde vereeniging tot verbreiding des
Evangelies in de Ned.-overzeesche bezittingen’ was opgericht, bood hij zich als
zendeling aan en vertrok na eenige voorbereiding in Mei 1851 naar Java,
aanvankelijk alleen om onderwijs te geven op een landgoed bij Japara, Soembring
geheeten. Na eenige jaren vestigde hij zich te Japara en kon hij 28 Nov. 1858 de
eerste godsdienstoefening leiden in de nieuwe kerk, gesticht door 32 gemeenteleden.
In 1863 ontving hij een helper in N.D. S c h u u r m a n s . Hij heeft zich gewijd aan
letterkundigen arbeid, aan de opleiding van inlandsche onderwijzers, en aan de
stichting van ‘Christelijke landbouwkolonies’, vooral later met zijn zoon te Mergaredja.
Bekend is zijn geschrift: Landontginning en evangelisatie op Java. Een voorstel aan
de vrienden van het Godsrijk (Amst. 1874). Voorts verscheen van hem: De koloniën
Nederland ten vloek of ten zegen? Eene stem uit Java (Amst. 1863); Een stem uit
Japara ten gunste van een op te richten Seminarium in Ned. O. Indië (Amst. 1870);
Het spiritualisme bij het licht van Gods Woord, ten voordeele van de zending op
Java (Semarang en Oude-Wetering 1887); Een proeve van verweer tegen Rome
in haar bestrijding van de evangelische zending onder de heidenen (Ermeloo 1897);
Een noodkreet in Stemmen voor waarheid en vrede 1875, herdr. ald. in 1888; voorts
verscheen, tegen S.E. H a r t h o o r n 's geschrift De evangelische zending en
Oost-Java, een critische bijdrage (Haarl. 1863), van zijn hand: Java's zendingsveld,
beschouwd na de beoordeeling door S.E. Harthoorn (Amst. 1865).
Het meest bekend is hij door zijn taalkundige werken: Aanleiding tot de kennis
der Javaansche spraakkunst, benevens een lijst van spreekwijzen en eenige
gesprekken, alsmede een tal van verbeteringen en bijvoegselen op het
Ned.-Javaansch woordenboekje (Semarang 1863); herdr. onder den titel: Kleine
javaansche spraak kunst (1873; herdr. 1880 en 1893); (met H.C. K l i n k e r t )
Nederlandsch-Javaansch zakwoordenboekje (Sem. 1866); Een nieuw vervolg op
Gericke's Javaansch-Nederduitsch woordenboek (Sem. 1869); Supplement daarop
(Sem. 1883); Verzameling van spreekwijzen en eenige gesprekken tot oefening in
de Javaansche taal, behoorende bij de spraakkunst (Sem. 1873; 2e dr. 1882, 4e
dr. 1894); Javaansch-Nederl. Woordenboek (Sem. 1877), 2e dr. bezorgd door zijn
zoon P.A. J a n s z . (Sem. 1913); Nederl.-Javaansch Woordenboek (3e dr. Sem.
1877). Van het Britsch en buitenl. Bijbelgenootschap ontving hij opdrachten den
Bijbel in het Javaansch te vertalen. Ook gaf hij uit: Psalmen en gezangen in het
Javaansch (Leid. 1884).
Hij was gehuwd met J.W.F. S c h m i l a u .
Zijn portret komt voor in Doopsgez. lectuur (1904), 236.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
526-529; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1833-49), 33; Brinkman's
Catalogus van boeken enz. (1850-82), 487 (in voce S.E. H a r t h o o r n ), 594 v.,
1115, (1882-91), 270, 438, (1891-1900), 345 v.; Brinkman's alphabetische lijst van
boeken enz. (Leid. [1913]), 134; J.I. v a n D o o r -
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n i n c k , Bibliotheek van Ned. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh./Utr. [1870]),
kol. 313v. (no. 3057); d e z ., Vermomde en naamlooze schrijvers II (Leid. 1885),
kol. 387 (no. 2488); Catalogus van de bibliotheek der doopsgez. Gem. te Amsterdam
I (1885), 238; F.W. V e n e m a , Overzigt over alle doopsgez. op aarde in Doopsgez.
Lectuur II (1856), 64, (1885), 67, (1886), 73-88, (1887), 32-48, (1891), 30-41, (1892),
30-45, (1901), 48, (1904), 236 [portret tegenover blz. 236]; Autobiographie van wijlen
den zendeling P. Jansz. in Ned. Zendingsjaarboekje (1906), no. 8-11.
Knipscheer

[Jardin, François du]
JARDIN (François d u ), geb. te Rijssel in 1533, gevonnist in Groningen einde Aug.
1571, zoon van M a h i e u d u J a r d i n en F r a n ç o i s e d e B a i l l e .
Hij woonde te Rijssel bij zijn ouders in de Faubourg des Molineaux. Later vertrok
hij naar Duinkerken, om werk te zoeken als kleermaker. Hij hoorde daar dat in Calais
een edelman ging trouwen, en om dat feest te zien reisde hij naar Calais door. Hier
kwam het plan bij hem op, om in Londen een zuster van zijn vader te gaan bezoeken,
en hij scheepte zich nu op een visschersboot naar Dover in, Vrijdag voor Pinkster
1571. In Dover kwam hij in kennis met verschillende Watergeuzen, afkomstig uit
Fransch-Vlaanderen, en hij liet zich door dezen overhalen om op het schip van
kapitein Focke Abels dienst te nemen en een reis mee te maken naar het Vlie. Het
schip zeilde later naar Emden door, bij de nederlaag der vloot op 23 Juni 1571 werd
hij door de Spanjaarden gevangen genomen en naar Groningen opgezonden. Robles
nam hem daar op 17 Juli 1571 een verhoor af, op 11 Aug. 1571 werd hem dit
voorgelezen, en kort daarna is hij in Groningen gevonnist.
Zie over hem: Rijksarch. van België te Brussel, Secr. d'Etat Allemande, 192, 34.
Vogels

[Jarrige, Pierre of Petrus]
JARRIGE (Pierre of Petrus), of J a r r i g i u s , geb. te Tulle (Limosin) omstr. 1606,
overl. aldaar 26 Sept. 1670. Jarrige was vóór 1646 een beroemd prediker in het
Jezuïeten-college te Rochelle geweest, maar (naar hij zelf later verklaart uit wrok
of nijd) gereformeerd geworden. Hij liet zich 3 Febr. 1647 te Leiden inschrijven als
student in de wijsbegeerte en de godgeleerdheid. Hij kreeg 15 Nov. 1649 verlof om
aan de universiteit colleges in de welsprekendheid te geven zonder titel van professor
en als proef. In dien tijd schreef hij: Scheybrief, dewelcke Pater P. Jarrige heeft
ghesonden aen zijn oversten. Spoedig daarna verscheen: Declaration du sieur
Pierre Jarrige (Leiden 1648), terstond vertaald als: Verklaringe van den heer Pieter
Jarrige, voor dezen Jesuyt van de vierde belofte en prediker, uytgesproocken in de
fransche kercke tot Leyden 25 Maart 1648, ende nu in Nederduyts vertaelt door
J.V.S. (Leid. 1648). Het scheen dat hij predikant zou worden. Te meer nadat hij door
toedoen van de Jezuïeten werd veroordeeld tot de galg en tot verbranding van zijn
lijk. Voorloopig werd zijn beeltenis verbrand. Zijn fel boekje: Les Jesuistes mis sur
l'Eschafaut (Leid. 1648) werd 28 Nov. 1648 in Frankrijk ook in het openbaar verbrand,
hetgeen blijkt uit: Sententie des Hof van 't Parlement van Bourdeaux, uytghesproken
den 26 Nov. tegen een Boecxken van lasteringe, gemaect door Piere Jarrige nieuwen
apostaet (Bord. 1648). Een pater J e a n B e a u f é s heeft dit boekje bestreden in:
Les ímpiétés et sacrilèges de Jarrige, waarop hij antwoordde met: Réponse aux
colomnies de P.J. Beaufés. Beide boekjes van Jarrige werden in 1649 te Leiden
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herdrukt. Nog in 1676 verscheen een vijfde druk. Bovendien een latijnsche vertaling
(Lugd. Bat. 1665) en een duitsche (Breslau 1761).
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Toch wist pater Ponthelier, verbonden aan het gezantschap van Frankrijk in 's
Gravenhage, hem te bewegen te Antwerpen weer roomsch te worden. Jarrige
erkende in Retraction du père P. Jarrige .... retiré de sa double apostasie (Anvers
1650; ook herdrukt) in onbezonnenheid en uit wraakzucht protestant te zijn geworden.
Nog verscheen van J e a n N i c o l a i L u x e m b o u r g e o i s : Responce à la
retraction .... (Amst.) en: Remarques sur la retraction .... (Leid. 1651). Hierna leefde
Jarrige in afzondering te Tulle.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
531 v.; M. S i e g e n b e e k , Gesch. der leidsche hoogeschool 1575-1825 (Leid.
1832), II, toevoegselen en bijl., 270; H.C. R o g g e , Geschriften betreffende de Ned.
Herv. Kerk .... Roomschen (Amst. 1864), 123; Bronnen gesch. leidsche univ. door
P.C. M o l h u y s e n III (Rijks gesch. publ. 38), 22, 25, 26, 30, 31.
Knipscheer

[Jas, Petrus]
JAS (Petrus), geb. te Amsterdam 22 Maart 1808, overl. te 's Gravenhage 13 Juni
1866. Hij was gehuwd met A n n a J a c o b a W i l d s c h u t (1812-82) en werd
predikant te Arkel 27 April 1834, te Purmerend in Mei 1838, te 's Hertogenbosch 14
Mei 1843, te 's Gravenhage 20 April 1845. Hij promoveerde te Leiden op: Disputatio
academica de Valdensium secta ab Albigensibus bene distinguenda (Lugd. Bat.
1834).
Er bestaat een silhouet-portret van hem, gelithografeerd door F. Schröeder.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek v. Protest. Godgel. in Ned.
IV, 532; J.W. W i j n d e l t s , Catalogus van Academische proefschriften (Gron. 1901),
3.
Knipscheer

[Jaspers, Jacobus]
JASPERS (Jacobus), kartuizerprior, overl. te Noordgouwe bij Zierikzee 1531 of
1532. Toen Johannes Mesdach (dl. VII, kol. 867) in het begin van 1528 het prioraat
van het kartuizerklooster Sion te Noordgouwe verwisselde met dat van het klooster
te Brugge, werd Jacobus J. zijn opvolger. Sion verkeerde toen in zoodanige
behoeftige omstandigheden, dat het genoodzaakt was een gedeelte zijner goederen
te verkoopen. De Grande Chartreuse verleende in 1530 hiertoe haar toestemming.
Niettemin bleven de geldelijke moeilijkheden voortduren, zoodat een deel der
conventualen tijdelijk in andere huizen der orde een gastvrije cel moesten zoeken.
Zie: Maisons de l'Ordre des Chartreux, Vues et Notices II (Parkminster 1915),
237-243; Chartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galluzzo,
Florence).
Scholtens

[Jelgersma, Wiltetus]
JELGERSMA (Wiltetus), kleinzoon van Wiltetus Bernardus Jelgersma (die volgt),
geb. te Kimswerd in 1817, overl. te Schoorl 5 Maart. 1904. Hij werd predikant te
Schoorl 3 Dec. 1843. Op 4 Oct. 1842 promoveerde hij op: De Jesu cum Nicodemo
colloquio Joann. 3: 1-15 (Amst. 1842). Nog schreef hij: Open brief aan D. Rynders
en J. Kraijenbelt (Alkm. 1870).
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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.
IV, 534 v.; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-82), 596; Kerkelijk Handboek
(1908) Bijl., 143.
Knipscheer

[Jelgersma, Wiltetus Bernardus]
JELGERSMA (Wiltetus Bernardus), geb. te Harlingen in Dec. 1755, overl. te
Amsterdam 22 Febr. 1796. Reeds was hij op 9 Oct. 1776 doctor in de wijsbegeerte
geworden op: Specimen physicum de caloris influxu in electricitatem, te gelijk
uitgegeven met: Specimen experimentorum lagenam Leidensem spectantium, vóór
hij predikant werd te Exmorra 2 Nov. 1777. Daarna stond hij te Weidum sedert 22
Sept. 1782, te Boxum c.a. 9 Juni
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1793. Als vurig patriot had hij zitting in het college der provisioneele representanten
van het friesche volk. Hij was gehuwd met M a r i a M e i n s m a . Vier antwoorden
van hem op prijsvragen zijn met goud en zilver bekroond. De titels zijn: (bewerkt
met Ds. J. Engelsma Mebius van Jorwerd, zie dl. III, kol. 833) Verhandeling in welke
het onderzoek der H. Schrift der Christenen, zoo voor zich zelven, als met hunne
huisgenooten aangeprezen wordt (1789); Verhandeling over de vraag: Hoe zal men
den grondregel der protestanten dat ieder christen, zijnes verstandes machtig,
geregtigd en naar zijne bekwaamheid verpligt is om in zaken van den godsdienst
voor zigzelven te oordeelen, duidelijkst verklaren en deszelfs aannemelijkheid ten
bondigste bewijzen? (1790); Verhandeling over de vraag: Zijn er goede gronden
om Gode hartstogten (of aandoeningen) toe te schrijven? (1794); Verhandeling over
de vraag: Welken invloed heeft de naargeestigheid, zoo op den voorspoed en het
waar geluk van ieder mensch in het bijzonder als op het welzijn der maatschappij
in 't algemeen? (1795).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 533; Kerkelijk Handboek (1911) Bijl., 144, 150, 161, 190.
Knipscheer

[Jellema, Johannes]
JELLEMA (Johannes), geb. te Midlum 17 Dec. 1706, overl. te Makkinga 18 April
1790. Hij was predikant te Makkinga sedert 19 Mei 1737. Zijn vrouw was M.
H o r s t e n i u s . Hij dichtte een grafschrift op Tiberius Arnoldi (zie dl. VIII, kol. 33)
en een Gedicht aan G. Benthem.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek v. Protest. Godgel. in Ned.
IV, 535; Kerkelijk Handboek (1911) Bijl., 167.
Knipscheer

[Jelles, Jarich]
JELLES (Jarich), een aanhanger van Cartesius. Na zijn dood verscheen met een
korte levensschets: Belijdenisse des algemeenen en christelijken geloofs (Amst.
1684). Ook schreef hij vóór Spinoza's Ethica, verschenen in 1677, een voorrede
die in het Latijn is vertaald door Lod. Meijer (zie dl. V, kol 342).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek v. Protest. Godgel. in Ned.
IV, 535.
Knipscheer

[Jennet, Jean]
JENNET (Jean), geb. te Metz, overl. te 's Gravenhage (?) in 1706. Hij is na 1685
uit Frankrijk gevlucht en woonde eerst te Utrecht. Zijn vrouw was S u s a n n e d e
S t . A u b i n . Hij gaf uit: Edition revue des Psaumes (Utr. 1700 [1706?]), en schreef:
Histoire de la république des Provinces-Unies des Pays-Bas, depuis son
établissement jusqu'à la mort de Guillaume III, 4 deelen (la Haye 1704).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek v. Protest. Godgel. in Ned.
IV, 539.
Knipscheer

[Jentink, Michiel Adrianus]
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JENTINK (Michiel Adrianus), geb. te Ankeveen 23 Jan. 1800, overl. te Harlingen
30 Aug. 1866. Hij werd predikant te Vinkeveen 5 Oct. 1823, te Oudewater 7 Aug.
1825, te Harlingen 7 Aug. 1831. Hij heeft veel gedaan (Bibliotheek van Theol.
letterkunde 1839) om Schleiermacher in ons land bekend te maken, en schreef vele
werken van stichtelijken aard, gelegenheidspreeken, enz. Wij noemen: Tweetal
leerredenen naar aanleiding van de pauselijke allocutie (Fran. 1853); Tweetal
leerredenen bij gelegenheid der gedenkdagen van de kerkhervorming en van de
stichting der Westerkerk te Harlingen (Harl. 1854); Feestrede ter gedachtenis van
25-jarige Evangeliebediening ... te Harlingen 30 Aug. 1856 (Harl. 1856); Het orgel
een pinkstergave .... Westerkerk Harlingen 31 Mei 1857 (Harl. 1857); De roem van
de Evangeliedienaar bij vervulde 40-jarige ambtsbediening (Harl. 1863).
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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. IV,
539; Alphab. naamlijst van boeken enz. (1833-49) 333; Brinkman's Catalogus van
boeken enz. (1850-82), 597; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 147, (1910) Bijl., 168,
(1911), 156.
Knipscheer

[Jepema, Hartesius]
JEPEMA (Hartesius), geb. te Leeuwarden in 1611, overl. 14 Febr. 1666, zoon van
R e g n e r u s H a r t e s i u s J e p e m a (of J e p p e m a ) en N e e l t j e B r u y n s m a ,
liet zich 2 Mei 1633 inschrijven als student aan de leidsche hoogeschool, trad 16
Juni 1634 als advocaat voor het hof op, en werd later secretaris van de provinciale
rekenkamer van Friesland. Van Dec. 1645 tot zijn dood was hij raadsheer ten Hove.
Hij was gehuwd met Y d t j e v a n A n d r i n g a , (overl. 1677), die naast hem ligt
begraven te Giekerk, alwaar hun buitenverblijf Sjoerdastate gelegen was.
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel I, 242, II, 163; Naamrol der Raden 's Hofs
van Friesland 40, 44; H e n r . N e u h u s i u s , Extemporanea Poëmata, 154; J.
S i c k e n g a , Het hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869),
208, 209.
Wumkes

[Jeuriaensz., Thijs]
J(E)URIAENSZ. (T(h)ijs), of J o r i a e n s z ., een vlaamsch-doopsgezind voorganger
en martelaar, geworgd en verbrand bij Muiden in. 1569. De Maatschappij der Ned.
Letterkunde bezit een kleine verzameling geschriften van martelaren, gedrukt in
1577 en 1579, waarin ook twee brieven van hem voorkomen, die hij gedurende zijn
gevangenschap in het Muiderslot heeft geschreven. Merkwaardig is dat hij zelfs
daar nog waarschuwt tegen de friesche Doopsgezinden. Hij heeft ook te Ransdorp
gepreekt. P i j p e r (zie beneden) vermeldt en beschrijft deze brieven met volledige
opgave van de titels. De bibliotheek der doopsgezinde gemeente te Amsterdam
bezit van hem: Een Christelijcke Sentbrief, geschreven uter gevancknisse .... (z. pl.
1577) en een herdruk uit 1579 in den bundel met brieven enz. van verschillende
martelaren, uitgegeven tusschen 1579 en 1588, daar aanwezig (zie beneden); Een
Christelijcke Sentbrief van de sendinghe, inleijdinghe ende coemste Jesu Christi in
deser werelt .... (Amst. 1586); (incompleet) Tijs Joriaensz en J o b J a n s e n , Twee
brieven, den eenen van Tijs Joriaens gheschreven, ende den ander van Job Jansen
wt sijn ghevanghenisse gheschreven, voor desen onses wetens noijt in den druck
gheweest .... (z. pl. 1609). T.J. van Braght (zie dl. IV, kol. 278) vermeldt in zijn Het
bloedig tooneel of Martelaers Spiegel der doopsgesinde of weereloose Christenen,
2e dr. (Amst. 1685), blz. 480-489 van hem nog: Eene hertgrondelijcke ende
christelijcke sentbrief wter gevanckenisse geschreven aen alle de gene die een
gelijck geloove met ons vercregen hebben .... en: Brief van Tijs Jeuriaensz.
geschreven in de gevanckenisse aen de vrienden van Edam in 't jaar 1569.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
574; F. P i j p e r , Martelaarsboeken ('s Gravenh. 1924), 75, 110; Bibliotheca
Reformatoria Neerlandica II ('s Gravenh. 1904), 622; Catalogus v.d. bibliotheek der
Ver. doopsgez. Gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 99; S. M u l l e r , Jaarboekje
(1838-39), 65; Doopsgezinde Bijdragen (1887), 116, (1893), 62, (1899), 78, 90 v.,
104, 138.
Knipscheer
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[Joens, Hendrik]
JOENS (Hendrik), geb. op Ameland, gevonnist te Groningen einde Aug. 1571.
Hij was bij het begin der troebelen naar Oostfriesland uitgeweken en had
betrekkingen met de Watergeuzen, die daar veel verkeerden. Op ver-
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zoek van Styne, de vrouw van kapitein Jelmer Jelmers, ook afkomstig van Ameland,
stemde hij toe om in voorjaar 1571 een brief naar de vloot der zeeroovers te brengen.
Hij bleef aan boord van het schip van Jelmer Jelmers en toen admiraal Boschuyzen
op 23 Juni 1571 de Geuzenvloot voor Emden versloeg, ontkwam Hendrik Joens
met een paar anderen in een boot naar Vlieland, waar zij aan land gingen. Een paar
dagen later gingen zij weer in zee en verschillende schepen werden geplunderd of
gerantsoeneerd. Bij Ameland werden de Watergeuzen door de Spanjaarden
verdreven; zij wilden naar Juist varen; H.J. viel in de haast overboord en werd
gevangen genomen. Op 16 Aug. 1571 werd hij in Groningen verhoord en kort daarna
gehangen.
Zie over hem: Rijksarch. van België te Brussel, Secr. d'Etat Allemande, 193,
157vo.
Vogels

[Johannis, Adrianus]
JOHANNIS (Adrianus) geb. te Rotterdam omstreeks 1572, overl. te IJselmonde in
1628. Hij was predikant te Nieuwerkerk van 1599 tot 1604, daarna te IJselmonde;
ontzet in 1619. Zijn verzoenende gezindheid kan men opmerken in zijn Spieghel
ende sonderlinghe exempel van christelijke verdraechzaemheydt tusschen Joh.
Calvin ende Ph. Melanthon onverbrekelijk onderhouden .... alles tot vrede der
Ghemeijnte Christi (Rott. 1618).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek v. Protest. Godgel. in Ned.
IV, 544: Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 138, 167.
Knipscheer

[Johannis, Martinus]
JOHANNIS (Martinus), overl. te Middelstum in 1668. Hij was predikant te Kantens
(Gr.) van 1632 tot 1647, daarna te Middelstum, en schreef: Regel ofte richtsnoer
des godzaligen wandels ... uijt de heylige schrifture vergadert en t' samen gestelt
(Fran. 1655).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek v. Prot. Godgel. in Ned. IV,
549; Kerkelijk Handboek (1914) Bijl., 155, 159.
Knipscheer

[Johnson, Francis]
JOHNSON (Francis), gedoopt te Richmond (Yorkshire) 27 Mrt. 1562, begr. te
Amsterdam 10 Jan. 1618, Brownist. Hij was de oudste zoon van J o h n J o h n s o n ,
mayor van Richmond, en studeerde met zijn jongeren broeder George (die volgt)
aan de universiteit te Cambridge. Hij werd bachelor of arts 1581, master of arts
1585. Als puriteinsch prediker verkreeg hij te Cambridge een groote populariteit.
Ter verantwoording geroepen over de heftige wijze, waarop hij het gezag der
Koningin op kerkelijk gebied had aangevallen, weigerde hij onder eede op de hem
door de autoriteiten gestelde vragen te antwoorden (1589). Ten slotte werd hij van
de universiteit gebannen. Hij vestigde zich hierop te Middelburg (1590), waar hij
predikant werd bij de Merchant Adventurers, de oude gemeente van zijn leermeester
Cartwright (zie kol. 130), op de in die dagen buitengewoon hooge jaarwedde van ƒ
2400. Te Middelburg bestreed hij heftig de gemeente der Brownisten onder hun
voorganger Harrison (zie kol. 321); hij bleef een voorstander van hervormingen
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binnen het kader der nationale engelsche kerk. In 1591 ontdekte hij dat Henry Barrow
en John Greenwood, de hoofdaanvoerders der Brownisten, op een middelburgsche
drukkerij een strijdschrift tegen de engelsche kerk ter perse hadden gelegd, getiteld:
A plain refutation of Mr. Giffard's book. Op aandringen van Johnson werd de geheele
oplaag van dit boek in het openbaar verbrand. Het lezen van een enkel door Johnson
achtergehouden exemplaar was echter oorzaak dat hijzelf zich bekeerde tot het
Brownisme. In 1592 begaf hij zich naar Londen en stichtte in de voorstad Islington
een Brownistische gemeente, waartoe ook zijn vader en zijn broeder toetraden;
Francis fungeerde er als pastor. In 1593 werd hij met zijn
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broeder gevangen gezet. Deze gevangenschap duurde tot 1597 (in de gevangenis
huwde hij Sept. 1594 met een vermogende koopmansweduwe, Mrs. T h o m a s i n e
B o y e s , die hem 300 pond sterling ten huwelijk bracht), toen beiden broeders werd
vergund in New Foundland een kolonie te stichten. Het schip, waarop de overtocht
plaats zou vinden, had evenwel een ongelukkige reis en ten slotte kwamen de
ballingen te Amsterdam terecht. Aldaar werden zij opgenomen in de gemeente van
Henry Ainsworth (zie kol. 16): Francis werd hersteld in zijn oude waardigheid van
pastor of teaching elder. Reeds in 1598 droeg hij zorg, dat de belijdenis van
Ainsworth, die hij in allen deele goedkeurde, met de voorrede niet alleen in het
Engelsch herdrukt, maar ook van een latijnsche vertaling voorzien werd (Confessio
fidei Anglorum quorumdam in Belgia). Pogingen om betreffende deze belijdenis een
gunstige uitspraak van de leidsche theologische faculteit te verkrijgen, mislukten
evenwel (1598-99). Spoedig echter braken er door toedoen van Francis twisten uit
onder de amsterdamsche Brownisten. Francis was zeer heerschzuchtig van aard
en vooral zijn broeder George trad als zijn tegenstander op: laatstgenoemde verweet
Francis, dat hij een te weelderig leven leidde (Francis woonde ‘in a great house by
the Regulierspoort’) en dat bovenal zijn vrouw zich voor een Browniste te overdadig
en opzichtig kleedde. Den vredelievenden Ainsworth gelukte het niet een breuk te
voorkomen; Francis ontzag zich niet zijn broeder George en zelfs zijn vader, die uit
Engeland was overgekomen om de zaak bij te leggen, uit de gemeente te bannen
(1602). Een achttal jaren bleef daarna de gemeente van Ainsworth en Johnson
geheel intact; Johnson voerde in dien tijd polemieken met Henry Jacob en Thomas
White (zie art. in dit dl.). De gemeente telde in dien tijd een 300-tal leden; sinds 1606
stond daarnaast een tweede engelsche gemeente onder John Smyth (zie art. in dit
dl.), welke echter de meest vriendschappelijke betrekkingen onderhield met die van
Johnson. Maar Smyth scheidde zich reeds in 1608 van de Brownist en af, terwijl
ook al spoedig John Robinson (dl. V, kol. 604) met zijn medestanders uit de
gemeente van Johnson uittraden en zich te Leiden vestigden (1609). Ten slotte
brak een hevige twist uit tusschen de volgelingen van Ainsworth en van Johnson
(Ainsworthianen en Johnsonianen of Franciseanen): op 16 Dec. 1610 verlieten
eerstgenoemden voorgoed de gemeente van Johnson, die terstond daarna Ainsworth
ontzette van zijn ambt en hem zoowel als zijn vrienden trof met een plechtigen
banvloek. In 1612 moest Johnson op bevel van schepenen van Amsterdam het
kerkgebouw der gemeente aan Ainsworth en de zijnen afstaan. Hij week met een
deel der zijnen naar Emden uit om daar zijn geluk te beproeven, maar keerde na
eenigen tijd onverrichter zake terug en hervatte te Amsterdam zijn ambt van pastor
in zijn van vele leden beroofde gemeente tot zijn spoedig daarop gevolgde dood.
Hij schreef nog: An answer to Maister Henry Jacob his defence of the churches
and ministery of England (Amsterdam? 1600); An apology or defence of such true
christians as are .... called Brownists (Amsterdam? 1604, nederl. vert. 1612); An
inquirie and answer of Thomas White, his discovery of Brownism (Amsterdam?
1606); Certayne reasons .... proving that it is not lawfull to .... have any sprituall
communion with the present ministerie of the church of England (Amsterdam? 1608);
A brief treatise containing .... reasons against two errors of the Anabaptists
(Amsterdam? 1609-10, herdr. 1645); A short

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

463

treatise concerning the exposition of the words of Christ ‘Tell the church etc.’
(Amsterdam? 1611); A christian plea, conteyning three treatises .... touching the
Anabaptists and others etc. (Amsterdam? 1617).
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 Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde,
2e reeks, 10e dl. (1881), 241-343; Dictionary of national biography XXX (1892), 9;
A.W. P o l l a r d e n G.R. R e d g r a v e , A short-titled catalogue of books printed in
England etc. 1475-1640 (London 1926), 329.
Wijnman

[Johnson, George]
JOHNSON (George), geb. te Richmond (Yorkshire) in 1564, overl. in de gevangenis
te Durham in 1605, Brownist. Hij was een jongere broeder van den voorg., liet zich
inschrijven te Cambridge (Christ College) in 1580 en werd master of arts in 1588.
Hij gaf daarna les aan een school te Londen in St. Nicholas Lane; in dit gebouw
hadden dikwijls bijeenkomsten plaats van separatisten, waarbij ook George
tegenwoordig was. Toen zijn broeder te Islington een Brownistische gemeente had
gesticht, sloot ook George zich daarbij aan (1592). In 1593 werd hij echter met zijn
broeder op last van den bisschop van Londen gevangen gezet. Hoe beide broeders
in 1597 te Amsterdam terecht kwamen, leest men in het voorgaande artikel. Ook
leest men aldaar van de betreurenswaardige twisten, die tusschen hen uitbraken,
welke twisten eindigden met de verbanning van George uit de gemeente der
amsterdamsche Brownisten (1602). George verzamelde toen eenigen zijner
aanhangers rondom zich en aanvaardde onder hen het leeraarsambt, maar hoe
weinig hij slaagde is wel af te leiden uit zijn pogingen, bij den gereformeerden
predikant Plancius aangewend en in den kerkeraad van 28 Juni 1603 medegedeeld,
om zelf met de zijnen over te gaan tot de gereformeerde gemeente. Toen dit mislukte,
zocht hij aansluiting bij Hugh Broughton (zie kol. 106). Deze laatste, die meende
dat George door ervaring geleerd had zich rustig te houden, ried hem den terugkeer
naar Engeland aan en gaf hem een brief van voorspraak mede aan den bisschop
van Durham. George had Broughton's gunstige meening omtrent hem vermoedelijk
goeddeels te danken aan zijn geschrift omtrent de oneenigheden in de
Brownisten-gemeente, getiteld A discourse of some troubles and exeommunications
in the banished English church at Amsterdam (Amsterdam 1603); dit geschrift was
slechts ten halve voltooid en toont een bitteren wrok tegen zijn ouderen broeder en
diens medestanders. Nauwelijks was George echter in zijn vaderland terug of hij
richtte als vanouds zijn beschuldigingen tegen de heerschende kerk in Engeland,
raakte er gevangen en werd door een ziekte aangetast, die zijn dood ten gevolge
had nog vóór zijn rechtsgeding was beslist.
Door zijn tijdgenooten wordt verschillend over hem geoordeeld. D e x t e r in zijn
Congregationalism of the last three hundred years, blz. 275 zegt na nauwkeurige
studie tot de conclusie te zijn gekomen, dat George was ‘honest and consciëntious
if somewhat weak-minded, jealous and overscrupulous’.
Zie: J.S. d e H o o p S c h e f f e r , De Brownisten te Amsterdam in Verslagen en
mededeelingen der Kon. Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, 2e reeks,
10e dl. (1881), 241 e.v.; Dictionary of national biography XXX (1892), 11.
Wijnman

[Johnson, Nathanaël]
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JOHNSON (Nathanaël), volgens Vriemoet pseudoniem van zekeren theol. doctor
Paschasius.
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Hij schreef tegen Coccejus (zie dl. I, kol. 616). Duker noemt hem een ‘libellist’ die
in zijn Sententia Sociniana de sabbato.... (1659) zijn tegenstanders van socinianisme
beschuldigde ‘zóó hatelijk en tegelijk dwaas’, dat Coccejus zich gedrongen gevoelde,
daartegen te schrijven: Johannis Cocceji .... Indignatio adversus personatum
Nathanaelem Johnsonum. Ook Abraham Heidanus (zie dl. VII, kol. 587) gaf in 1659
vijf disputaties daartegen in druk onder den titel: Fasciculus disputationum
theologicarum de Socinianismo .... De Bie en Loosjes kennen een doctor Paschasius,
die van 1643 tot zijn dood in 1670 als predikant te Ankeveen heeft gestaan en
mogelijk de door Vriemoet bedoelde kan zijn. Er is ook een J o h a n n e s
P a s c h a s i u s uit Amersfoort in 1659 als theol. cand. te Leiden ingeschreven, die
daar 11 Juli van dat jaar promoveerde De Dei providentia.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek v. Protest. Godgel. in Ned.
IV, 549; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl., 104; A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius II
(Leid. 1910), 218 v.; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek v. ned. anonymen en
pseudonymen ('s Gravenh. en Utr. [1870]), 178, no. 1744; d e z e l f d e , Vermomde
en naamlooze schrijvers (Leid. 1883), I, kol. 302; W.J. K ü h l e r , Het socianianisme
in Ned. (Leid. 1912), 225-227; Bronnen gesch. leidsche univ. uitg. d.P.C.
M o l h u y s e n , III (Rijks gesch. publ. 38).
Knipscheer

[Jonckbloet, Dr. Willem Jozef Andreas]
JONCKBLOET (Dr. Willem Jozef Andreas), geb. te 's Gravenhage 6 Juli 1817,
overl. te Wiesbaden 19 Oct. 1885, was de zoon van J o h a n n e s R e i n i e r
J o n c k b l o e t , hoffourier van den Koning, en S u s a n n a D i e h l .
Hij had het plan om in militairen dienst te gaan, maar heeft, toen zijn vader
overleed, daarvan afgezien en was vervolgens eenige jaren leerling van het haagsche
gymnasium.
Hij werd, hoewel geen eindexamen gedaan hebbend, 12 Mei 1835 als student
aan de leidsche universiteit ingeschreven. Reeds als student schreef hij een uitvoerig
latijnsch werk over Lodewijk van Velthem, maar hij kon geen examens doen omdat
hij genoemd eindexamen niet gedaan had. Hij gaf in 1840 met Kroon de rijmkroniek
van Jan van Heelu met aanteekeningen, nagelaten door van Wijn (dl. IV, kol. 1487)
uit. De hoogleeraren in de letteren, die zeer met hem waren ingenomen, bezorgden
hem in 1841 een doctoraat honoris causa, een groote zeldzaamheid op dien leeftijd.
In dezen tijd richtte hij met M. de Vries (dl. I, kol. 1525), Leendertz (dl. VI, kol.
914) en J. Tideman de Vereeniging ter bevordering der oud-Nederlandsche
letterkunde op. Hij ging te 's Gravenhage wonen. Daar werd door hem in 1843
anoniem de Physiologie van den Haag door een Hagenaar uitgegeven, dat
verscheidene pennen in beweging bracht. Hij zelf schreef nog een brochuretje tot
verdediging van zijn pennevrucht.
In 1844 richtte hij de Geïllustreerde Courant op, die van 6 Juli tot 31 Dec. van dat
jaar verscheen en heftig te velde trok tegen de Arnhemsche Courant, toen een
radicaal blad; zijn blad was ook liberaal, maar in gematigden zin.
Hij werd 7 Juli 1847 benoemd tot hoogleeraar in de nederlandsche taal en
geschiedenis aan het athenaeum te Deventer. In 1854 werd hij benoemd tot
hoogleeraar in de vaderlandsche geschiedenis, taal en letteren aan de groningsche
universiteit. Hij gaf daar bovendien onverplicht colleges in de aesthetica.
Op 2 Aug. 1864 verkozen de kiezers in het district Winschoten hem tot lid der
Tweede Kamer;
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in Oct. van dat jaar verhuisde hij naar 's Gravenhage. Hij heeft hier op
onderwijsgebied veel gearbeid, maar bewoog zich ook op het gebied der algemeene
en der koloniale staatkunde.
De eerste jaren sedert 1866 werden ingenomen door strijd tegen de
conservatieven, maar sedert 1869 waren de liberalen meester. Intusschen was hun
verdeeldheid, gevolg van hun onafhankelijkheidszin, reden, dat er veel minder goeds
op wetgevend gebied tot stand kwam dan mogelijk geweest ware. Daaraan was
Jonckbloet mede schuld. Hij was een van de 13 liberale leden, die 2 Mei 1872
stemden tegen het voorstel van minister Blussé (dl. IV, kol. 169) tot heffing van een
directe belasting op het jaarlijksche zuivere inkomen, dat met 51 tegen 27 stemmen
verworpen werd, en een van de 8 liberale leden, die stemden tegen het voorstel
van minister Geertsema (dl. III, kol. 435) tot een zeer matige censusverlaging, dat
19 Juni 1874 met 39 tegen 32 stemmen werd afgewezen.
Hoewel men in het district Winschoten niet tevreden was over de wijze waarop
hij zijn mandaat waarnam, en bij zijn periodieke aftreding in 1875 een liberaal
tegenover hem candidaat werd gesteld, werd hij toch herkozen. Bij de behandeling
der hooger onderwijswet heeft hij zich zeer geweerd. Hij voerde bijna over ieder
artikel het woord. O.a. stelde hij een amendement voor om, evenals dat bij
middelbaar en lager onderwijs het geval was, voor het toezicht op bijzondere
hoogescholen, die nu toegelaten werden, inspecteurs in te stellen. Na de discussie
trok hij het in, het werd nu door Lenting (dl. IV, kol. 902) opnieuw ingediend, maar
met 44 tegen 21 stemmen verworpen.
Bij de organisatie der hoogescholen ingevolge genoemde wet werd J. op 10 Sept.
1877 tot hoogleeraar voor de nederlandsche letterkunde te Leiden benoemd. Hij
verhuisde naar Leiden en nam ontslag als Kamerlid.
Jonckbloet's wetenschappelijk werk ging bij dat al zonder onderbreking voort; zijn
belangrijke uitgaven en studies van middeleeuwsche nederlandsche en oudfransche
dichtwerken, tot wier verklaring hij bijdragen leverde die ook buiten ons land
waardeering vonden, hadden hem reeds een geschiedenis der middelnederlandsche
letterkunde doen schrijven in zijn groningschen tijd In 1868-72 groeide daaruit zijn
Geschiedenis der nederlandsche letterkunde in 2 dln., in latere drukken tot 6 dln.
uitgebreid, een werk dat den grondslag legde voor de wetenschappelijke beoefening
onzer letterkundige geschiedenis en hem recht geeft op een gelijke eereplaats als
zijn vriend M. de Vries voor de ontwikkeling der nederlandsche taalkunde toekomt.
J. is scherp en subjectief in zijn aesthetisch oordeel, daardoor vaak prikkelend tot
tegenspraak en door een volgend geslacht te spoedig als verouderd ter zijde
geschoven. Voor vele bijzondere onderwerpen is zijn boek, ondanks de later
verschenen uitvoerige literatuurgeschiedenissen, nog met vrucht te raadplegen.
Op 21 Sept. 1883 werd hem wegens den staat zijner gezondheid met ingang van
1 Oct. d.a.v op zijn verzoek eervol ontslag als hoogleeraar verleend. Hij is toen te
Wiesbaden gaan wonen; in Mei 1885 keerde hij, meenende hersteld te zijn, te 's
Gravenhage terug, maar in Sept. moest hij weder naar Wiesbaden vertrekken, waar
de dood hem nog heeft overvallen.
Hij werd in 1841 lid van de Maatschappij der nederlandsche letterkunde te Leiden
en 24 Mrt. 1855 van de Academie van wetenschappen, afdeeling letterkunde. Verder
was hij lid van vele binnen- en buitenlandsche letterkundige vereenigingen.
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Hij was in 1869 voorzitter van het 10de nederlandsche taal- en letterkundig congres.
Hij huwde M a r i a J e a n n e t t e H e n r i ë t t e S c h i k , geb. 6 Mrt. 1824. Het
huwelijk was kinderloos.
Het belangrijkste dat van hem verscheen is: Letteren geschiedkundige
aanteekeningen op de rijmkroniek van Jacobvan Heelu, nagelaten door H. van
W i j n , met A.W. Kroon (Leiden 1840); Specimen e literis neerlandicis, exhibens
Ludovici de Velthem chronici, quod inscribitur speculum historiale, librum III (Haag
1840); C o n s t a n t i j n H u y g e n s , Cluyswerck (Haag 1841); Beatrijs, eene sproke
uit de 13e eeuw, met woordenlijst, 2 dln. (Haag 1841); Die dietsce doctrinale,
leerdicht van 1345 (Haag 1842); Physiologie van den Haag (anoniem) (Haag 1843);
Karel de Groote en zijne 12 pairs (d.i. Lorreinen) (Leiden 1844); Die dietsce Catoen
(Leiden 1845); P e n n i n c ǝ n P i e t e r V o s t a e r t , Roman van Walewein, 2 dln.
(Leiden 1846-48); Roman van Lancelot, 2 dln. (Haag 1846-1849); Over de
wetenschappelijke beoefening der Nederlandsche taal, inaugurale rede, gehouden
16 Febr. 1848 (Deventer 1848); Over midden-nederlandschen epischen versbouw
(Amst. 1849); Geschiedenis der midden-nederlandsche dichtkunst (Amst. 1849);
Nalezing op den Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, 4e deel (Dev. 1849);
Le roman de la charrette d'après Gauthier Map et Chrestien de Troies (Paris 1850);
Theokratie en grondwet, eene reeks van historisch-politische voorlezingen (Dev.
1851); Geschiedenis der middennederlandsche dichtkunst, 3 dln. (Amst. 1851-55);
Guillaume d' Orange, Chansons de geste des 11me et 12me siècles, 2 dln., (La
Haye 1854); Over de beoefening van de geschiedenis des vaderlands in wezen en
strekking, inaugurale rede gehouden 30 Mrt. 1854 (Gron. 1854); Van den Vos
Reinaerde (Gron. 1856); Beatrijs en Carel ende Elegast, uitgegeven en toegelicht
(Amst. 1859); Etude sur le roman de Renart (Gron. 1863); Het verleden onze roem,
de toekomst onze hoop, feestrede ter viering van het 250-jarig bestaan der
groningsche hoogeschool (Gron. 1864); Gedenkboek der hoogeschool te Groningen
ter gelegenheid van haar 5e halve-eeuwfeest (Gron. 1864); Het koloniale vraagstuk
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, een studie (Amst. 1865); De schoolwet
agitatie, een studie (Amst. 1866); Guillaume d' Orange, le marquis au court nez,
chanson de geste du 12e siècle (Amst. 1867); Feestrede ter gelegenheid van den
300en verjaardag van den slag bij Heiligerlee en den heldendood van graaf Adolf
van Nassau, gehouden 23 Mei 1868 (Winsch. 1868); Het kabinet van Zuylen, een
woord aan het nederlandsche volk (Haag 1868); Geschiedenis der nederlandsche
letterkunde, 2 dln. (1868-72); hiervan verscheen de 2e druk 1873, de 3e in 5 dln.
1881-85, de 4e bijgewerkt door C. H o n i g 1888-92; door L i n a S c h n e i d e r in
het Duitsch vertaald; Oprechtheid, een woord over den heer J.W. Brouwers (1869);
Parlementaire portretten, door Sagittarius (anoniem) (Haag 1869); La liquidation
entre le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg (la Haye 1871);
Beknopte geschiedenis der nederlandsche letterkunde (Gron. 1872; 2e druk hiervan
Gron. 1880); Het professoraat in de nederlandsche taal- en letterkunde, inaugurale
rede, te Leiden, gehouden 1877 (Gron. 1877); Nieuwe refereinen van Anna Bijns,
met W.K. v a n H e l t e n (Gron. 1880); Vertaling van het treurspel Selim, door den
turkschen gezant te 's Gravenhage M u r a d E f f e n d i (Leiden 1880); Vertaling
van het treurspel Marino Faliero, door denzelfde (Leiden 1881); Levensschets van
Dr. E. Verwijs in Jaarboek K. Ak. v. Wet. 1881; Cor-
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respondance et oeuvres musicales de Constantin Huygens, met J.P.N. L a n d
(Leiden 1882); en een posthuum werk, Nieuwe refereinen van Anna Bijns benevens
enkele andere rederijkersgedichten uit de 16e eeuw, met v a n H e l t e n (Gent
1886).
Zijn portret bestaat als houtsnede door Tilly.
Zie: H.E. M o l t z e r (dl. VIII, kol. 1164) in Jaarboek Kon. Akad. v. Wet. 1886, 1.
Ramaer

[Joncker, Barent of Baert]
JONCKER (Barent of Baert), zoon van J a n J o n c k e r , was eerst predikant bij de
Doopsgezinde gemeente te Jisp en werd 20 Sept. 1716 beroepen bij de gemeente
te Dordrecht. Hij overleed te Dordrecht 23 Juli 1726 en werd te Jisp begraven. Hij
schijnt ongehuwd te zijn geweest, want in de doodenlijst der weeskamer werd
aangeteekend ‘niemand overgebleven’.
Reg. der Doopsgez. gemeente te Dordrecht.
van Dalen

[Joncker, Roelof Agges]
JONCKER (Roelof Agges), overl. te Groede (?) omstreeks 1730. Hij was sedert
Dec. 1699 leeraar bij de Doopsgezinde gemeente te Oldemark(t) (bij Giethoorn),
bij die der Dantziger Oude-Vlamingen, sedert 1713 te Cadzand. Hij vestigde zich
echter te Groede. Van hem hebben wij alleen te vermelden dat hij uitgaf: Mennoniste
vrageboeck .... voor de Huijskopers (Steenwijk 1708), dat bewaard is, en Eenige
psalmen des propheeten Davids. Op soodaenige wijsen als bij de Boeren en Zeeluy
veel bekent zijn; nieuwelijcks in dicht gestelt (Steenwijk 1709), waarvan geen
exemplaar meer bekend is.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek v. Protest. Godgel. in Ned.
IV, 549; Catalogus der Ver. doopsgez. Gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 259.
Knipscheer

[Jonckers, Johannes Hendrik]
JONCKERS (Johannes Hendrik), geb. te Heteren in Febr. 1818, overl. 28 Jan. 1900.
Hij was predikant te Heteren van 7 Febr. 1841 tot zijn emeritaat 1 Aug. 1886. Hij
schreef eenige novellen en tafereelen over de geschiedenis van ons land, in het
bijzonder van de Betuwe, o.a. in Nederlandsch magazijn (1837) onder het
pseudoniem J.J. i n d e B e t u w , ook in eenige jaargangen van den Geldersche
volksalmanak.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 550; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 135; Brinkman's Catalogus van boeken
enz. (1850-82), 601.
Knipscheer

[Jonckers, Roelof Hendriks Graadt]
JONCKERS (Roelof Hendriks G r a a d t ), geb. te Heteren 17 Sept. 1805, overl. te
Huisen 10 Dec. 1866. Hij was predikant te Huisen sedert 8 Aug. 1830 en schreef
eenige werken van historischen en dichterlijken aard. Wij noemen: Stephanus ....
Dichterlijk verhaal (Nijm. 1841); (met O.G. H e l d r i n g ) De Veluwe. Eene wandeling
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(Arnh. 1841); Bato en zijn stad (Nijm. 1845); Feestrede op de bevrijding der stad
Nijmegen door prins Maurits (Nijm. 1846); Verblijf van prins Willem V op den burgt
te Nijmegen (Nijm. 1847); Frederik Hendrik voor twee eeuwen .... (Nijm. 1848);
Huissen, een stad des vredes (Dordr. 1856).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
550 v.; Alphab. Naamlijst van boeken enz. (1833-49), 242; Brinkman's Catalogus
van boeken enz. (1850-82), 442; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 137.
Knipscheer

[Joncourt, Elias de]
JONCOURT (Elias d e ), gedoopt te Middelburg, 10 Sept. 1697, overl. te 's
Gravenhage in Sept. 1765. Hij was waalsch predikant te 's Hertogenbosch sedert
1722 en werd daar hoogleeraar aan de illustre school in de wis- en natuurkunde.
Dit ambt aanvaardde hij 2 Aug. 1731 met een Oratio in laudem matheseos universae
et singularum ejus
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partium. Na zijn afscheid op 21 Juli 1748 vestigde hij zich te 's Gravenhage en werd
een van de leermeesters van prins Willem V. Hij schreef en vertaalde velerlei. Van
een latijnsch werk van zijn hand, dat door hemzelf vertaald is in het Fransch, bestaat
ook een nederlandsche uitgave met den titel: Aart en gebruik der eenvoudigste
driehoekige getallen ('s Gravenh. 1762).
Hij is de zoon van Pierre de J., die volgt.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
551; R. A r r e n b e r g , Naamregister v. Nederd. boeken tot 1787, 264.
Knipscheer

[Joncourt, Pierre de]
JONCOURT (Pierre d e ), overl. te 's Gravenhage 8 Sept. 1720. Hij was waalsch
predikant te Middelburg sedert 1678, te 's Gravenhage sedert 23 Aug. 1699. Wellicht
heeft hij zich reeds op 3 Sept. 1669 als theologisch student te Groningen laten
inschrijven. Elias de Joncourt (die voorgaat) is zijn zoon. In zijn vele geschriften is
hij vaak zeer scherp. Hij achtte Coccejus een grooter gevaar voor de kerk dan de
Remonstranten. Dit komt vooral uit in zijn: Entretiens sur les differentes méthodes
d'expliquer l' Ecriture et de prêcher, de ceux qu'on apelle Coccéiens et Voetiens
dans les Provinces Unies (Amst. 1707). Dit boek verwekte een storm van
verontwaardiging. De titel van een (vertaald) tegenschrift luidt bijv.: Tegengift tegen
de addersteken van P. de Joncourt (Utr. 1708). De waalsche synode noemden een
zijner geschriften een ‘twistballe’. Ook over dit alles bestaat een rijke literatuur.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
552-555.
Knipscheer

[Jong, Pieter]
JONG (Pieter), geb. te Lutjebroek, gesneuveld te Monte Libretti 13 Oct. 1867.
Landbouwerszoon, die zich in 1867 naar Rome begaf, om dienst te nemen bij het
pauselijk leger; hij werd ingedeeld bij de 5e comp. van het 2e bat. Zouaven, onder
bevel van kapitein de Veaux. Met zes en tachtig man zijner compagnie onder
luitenant Guillemin werd hij uitgezonden, om de bewegingen der Garibaldisten na
te gaan en hen te beletten verder door te trekken. Te zes uren in den avond, 13
Oct. 1867, stieten zij bij Monte Libretti op de voorposten van den vijand. Met de
bajonet viel men aanstonds aan, niet wetend voor welk een overmacht men stond.
Luitenant Guillemin sneuvelt, er vallen vele gewonden. Pieter Jong, met zeldzame
kracht begaafd, ging het schieten te langzaam, hij vat zijn geweer bij den loop en
slaat er mee in het rond, tot hijzelf uitgeput neerzijgt en knielend den dood ontvangt.
Zijn medestrijders verklaarden, dat veertien Garibaldisten onder de slagen van zijn
geweerkolf gevallen zijn. Het gevolg van dezen heldenstrijd was - 1200 Caribaldisten
hadden gestaan tegenover 86 Zouaven - dat de eersten niet alleen het slagveld
ontruimden, maar dat zij zelfs het stadje verlieten. Monte Libretti is een der
roemrijkste bladzijden uit de geschiedenis van het regiment Zouaven.
Zie: Jaarboekje van A l b e r d i n g h T h i j m (1893).
Kleijntjens

[Jong, Arnoldus de]
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JONG (Arnoldus d e ), geb. te Leeuwarden 14 April 1802, overl. te Dantumawoude
22 Mei 1854. Hij was predikant van de Doopsgezinde gemeente te Surhuisterveen
sedert 1826 en te Dantumawoude sedert Nov. 1827. Hij gaf eenige gedichten uit:
Almede en Engelman van Horstell. Oostfriesche legende, twee deelen (Fran. 1832);
God met ons. Dichtstuk (Fran. 1833).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
555; Jaarboekje voor de Doopsgez. Gem. (1837), 9, (1838 en
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1839), 9, (1850), 9; Alphab. naamlijst van boeken (1790-1831), 280, (1832-35), 66,
(1833-49), 336; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-82), 601.
Knipscheer

[Jong, Heert Pieters de]
JONG (Heert Pieters d e ), geb. 13 Oct. 1828 te Lieve Vrouwen Parochie, overl. te
Groningen 26 Maart 1903, zoon van den winkelier P i e t e r J a p i k s d e J o n g
en T r i j n t j e G e r k e n s D o k t e r . Hij kwam in aanraking met G. Colmjon, wat
hem bracht tot taalstudie. Op 10 Mei 1847 werd hij ondermeester te Minnertsga, 20
Aug. 1851 hoofd der school te Marssum, 30 Juni 1853 te St. Jacobi Parochie, 2
Sept. 1869 te Stiens. In 1887 kreeg hij de benoeming als
arrondissementsschoolopziener, welke betrekking hij tot 1895 vervulde. Hij ligt te
Stiens begraven naast zijn vrouw A n t j e T h o m a s d e G r o o t , een boerendochter
uit Minnertsga (overl. 1 Febr. 1902). Hij was een krachtig voorstander van de friesche
taal. Van hem verscheen: De Wrâld scil forgean. Petear fen in boer en syn arbeider
oer it sizzen dat er in comeet tszin ûs ierdbol oanpompje scil, op é 13 Juny 1857
(Freantsjer 1857). Verder vindt men van hem bijdragen in Bijekoer (1847-50);
Swanneblommen (1853, 59); Iduna X. Hij werkte mee aan den Gids voor reizenden,
Friesland en de Friezen (Leeuwarden 1877) en schreef verscheidene leesboekjes
voor de lagere school, die vele drukken beleefden.
Zie: J.J. H o r n s t r a in Fryslân (1928), 129; Brinkman's Catalogus 1882-91 en
1891-1900.
Wumkes

[Jong, Jacobus de]
JONG (Jacobus d e ), geb. te Zevenaar in 1837, overl. te Barchem 8 Febr. 1895.
Hij was eerst predikant te Zuiderwoude (intrede 24 Febr. 1861) en te Nieuwe Niedorp
(18 Oct. 1863). In 1870 werd hij predikant in Oost-Indië te Bandjermassin; daarna
te Padang (1874), te Salatiga (1881) en te Socrabaja (1890). Vervolgens stond hij
nog te Heer-Hugowaard sedert 20 Maart 1892; emeritus 1 Sept. 1893. Eindelijk te
Barchem sedert 10 Juni 1894. Hij schreef: Schetsen van Sumatra's Westkust in de
Haarlemmer Courant van 1881.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
556; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 116, (1908) Bijl., 118, 133, 154.
Knipscheer

[Jong, Jan de]
JONG (Jan d e ), overl. te St. Jansga 16 Febr. 1821. Eerst was hij catechiseermeester
te Leeuwarden, daarna 21 Nov. 1808 tot 28 April 1811 predikant te Gaastmeer, 12
Mei 1811-1 Nov. 1818 te Surhuisterveen, sedert 15 Nov. 1818 te Sint-Jansga. Marten
Eppens (zie dl. IV, kol. 574) schreef tegen hem en een ongenoemde wederom tegen
Eppens (zie t.a.p.).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
556; Kerkelijk Handboek (1911) Bijl., 152, 161, 185.
Knipscheer

[Jong, Johannes de]
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JONG (Johannes d e ), geb. te Rotterdam, begraven te Budel 23 April 1859. Hij was
predikant te Moerkapelle sedert 5 Aug. 1821, te Poortugaal sedert 3 Nov. 1822, te
Zwartewaal sedert 5 Dec. 1824, te Geervliet sedert 4 Nov. 1827, te Pijnakker in
1829, emeritus 1 Juli 1845. Nog werd hij in 1855 hulpprediker te Weert. Hij schreef:
De watersnood in Sprokkelmaand 1825, een gedicht (Rott. 1825).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
557; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 136, 149, 169.
Knipscheer

[Jong, Leendert de]
JONG (Leendert d e ), geb. te Gouda 30 Dec. 1810, overl. te Oude-Wetering 8 Aug.
1858. Hij was remonstrantsch predikant te Boskoop 29 Oct.
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1837 tot 31 Mei 1840, daarna te Oude-Wetering. Hij schreef: Zestal leerredenen
(Gouda 1849), een leerrede na den dood van Abraham des Amorie van der Hoeven
(zie dl. IV, kol. 756) en Herderlijk schrijven naar aanleiding der pauselijke brieven
van 12 Febr. 1866 (Amst. 1866).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
558; Alphab. naamlijst van boeken enz. (183-49), 336; Brinkman's Catalogus
(1850-82), 601.
Knipscheer

[Jong, Pieter de]
JONG (Pieter d e ), leeraar der Doopsgezinde gemeente te Krommenie in het midden
van de 18de eeuw. Hij schreef: Kort begrip van den christelijken godsdienst (Amst.
1742), dat vroeger gehouden werd voor het werk van R. B u i t e n p o s t , en
Godvruchtig levensgedrag van Trijntje Klaase Heynes (Amst. 1743).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
558; Catalogus van de bibliotheek der Ver. doopsgez. gem. te Amsterdam (Amst.
1888), 293; hetz., nieuwe uitg. (Amst. 1919), 261.
Knipscheer

[Jong, Wopke de]
JONG (Wopke d e ) Jacobszn., geb. te Grouw 24 Maart 1799, overl. te Sint Jacobi
Parochie 17 Oct. 1852, zoon van den timmerman J a c o b d e J. en J e t s k e
H a s s e l a a r . Ds. S.W.C. Engelberts te Grouw bemerkte, dat er wat in hem zat,
en ried de ouders aan hem voor schoolmeester te laten leeren. Zelf gaf hij hem les
in verschillende talen, ook in het Latijn. In 1816 haalde Wopke den 4den rang en
kwam bij meester H. Reidsma te IJsbrechtum. Hier deed hij examen voor den 3den
en 2den rang en in 1819 werd hij schoolmeester in de Zuider-Drachten. Op 8 Mei
1824 huwde hij met J a n t j e J o b s P o s t h u m a , een apothekersdochter. In 1826
werd hij benoemd tot hoofd der school te St. Jacobi Parochie, waar hij bleef tot zijn
dood. Hij was een geleerd, veelzijdig man, die goed kon teekenen en ook als auteur
een vaardige pen had. Veel gerucht maakte hij door zijn anonym friesch pamflet De
dominys hifke, mar follen to licht achte (St. Anna Parochie 1840), een scherpe satyre
op de luiheid en hoogmoed der predikanten, ‘dy 't om in deihier preekje en bidde,
dy 't graech de Hosanna's hearre, mar er for bitankje om it krùs fen Him, dy 't se
hjar Hear neame op hjar to nimmen en him nei to folgjen’. Dat zette veel kwaad
bloed. Men noemde hem een scheurmaker en een eerroover, ja den Antichrist. Ds.
Wybe Mebius te St. Jacobi Parochie noemde het in een preek een duivelsch pamflet.
Dr. B.W. Schultetus Aenaee echter koos de partij van den schoolmeester, vertaalde
het geschrift in het Nederlandsch en gaf het voor eigen rekening uit (1841). De Jong
maakte zich verdienstelijk door de overzetting van enkele verzen van Horatius en
Ovidius in den Friesche Volksalmanak van 1845-47, en in de Leeuw. Cour. Verder
vindt men van hem friesch werk in den Friesche Volksalmanak van 1839-49; Bijekoer
(1846 en 50). Ook is van hem De kening to Ljouwert (1852) en Jancko Douwama
uwt syn finsenis to Vilvoarden oan syn wijf, nei it Hollansk fen G.T.N. Suringar
(Liouwert 1866). Nog is van hem een dichtstuk in drie zangen De oude kerk van St.
Jacobi Parochie (Leeuwarden 1841).
Zie: J.J. H o r n s t r a in Frysl^an (1928), 2-4; mijn Bodders yn de Fryske Striid
(Boalsert 1928), 583; mijn opstellen: Horatius forfryskingen fen W. de Jong in Sljùcht
en Rjùcht (1927), 852, en In Horatius forfrysking in Sljùcht en Rjùcht (1928), 8; F.
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B u i t e n r u s t H e t t e m a , W. de Jong Jacz. als Friesch schrijver en dichter in Fr.
Volksalmanak (1889), 129, 141.
Wumkes
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[Jongbloed, Auke]
JONGBLOED (Auke), geb. 19 Oct. 1832 te Leeuwarden en aldaar overl. 29 Juni
1905, werd in het drukkersvak opgeleid bij G.T.N. Suringar (1848-53), was werkzaam
bij F. Holtkamp te Sneek (1853-58) en bij C.H. Schetsberg te Antwerpen (tot 1862).
Hij trad in het huwelijk met H e l e n a C o r n e l i a S o m e r op 12 Juli 1860. In 1862
vestigde hij op de Put te Leeuwarden een drukkerij en boekhandel, waaraan een
uitgeverszaak werd verbonden, die vooral werken van kerkelijken en godsdienstigen
aard onder het volk bracht, alsmede herdrukken van gereformeerde schrijvers en
brochures over den Doleantie-strijd, onder welke acht van Ds. J.J. Ploos van Amstel
te Reitsum. Verder kwamen van zijn pers: de Friesche Almanak (1862 e.v.), onder
redactie eerst van T.G.v.d. Meulen te Bergum en later van G. Postma te
Murmerwoude; de Friesche Kerkbode (1887-1913); het weekblad Het Noorden
(1873-94); het Friesche Kerkblad, officieel orgaan der Geref. kerken in Friesland,
en verder allerlei uitgaven van kerkboeken (zonder gezangen) en bijbels. Hij trad
in 1896 uit de zaak, maar behield de uitgeverij (op het Zuidvliet). In 1889 was de
oudste zoon M e i n e O e b e l e J o n g b l o e d (geb. 7 Mei 1861, overl. 20 Sept.
1922) in de zaak gekomen met een boekhandel op de Kelders te Leeuwarden. In
1906 is de zaak omgezet in een Naamlooze Vennootschap, waarvan laatstgenoemde
directeur was tot 1922, en daarna zijn zoon A u k e J o n g b l o e d Jr. De meeste
uitgaven zijn in de Prov. Bibliotheek te Leeuwarden. Zie o.a. de Aanwinsten dier
bibliotheek van 1931.
Wumkes

[Jonge, Willem Pouseboudt de]
JONGE (Willem P o u s e b o u d t d e ), geb. te Goes 20 Dec. 1824, overl. in Amerika
8 Aug. 1887. Hij werd predikant van de Christelijk-gereformeerde gemeente te
Meeuwen 15 Mei 1859, te Enter 28 April 1867. Hij schreef eenige stichtelijke werken,
o.a. Watervloed (Heusd. 1861); Eene stem uit de gereformeerde kerk in Amerika
.... (Winterswijk z.j.).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
563; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-82), 603.
Knipscheer

[Jongedijk, Nicolaus]
JONGEDIJK (Nicolaus), geb. te Sneek (volgens het matrikel van Franeker), te IJlst
volgens T.A. Romein, overl. te Goutum April 1722, werd 29 Maart 1677 als theol.
stud. te Franeker ingeschreven, was predikant te Idaard (1682-1687), Kornjum
(1687-98), in 1694 werd hij gecommitteerd tot den legerdienst, Huizum (1698-1702)
en te Goutum (1702-22). Men vindt van hem een latijnsch vers in F. E l g e r s m a ,
Carduus Benedictus ofte Zeegen der verdrukkinge (Leeuwarden 1683).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1888),
48, 54, 79, 159.
Wumkes

[Jongema, Frans van]
JONGEMA (Frans v a n ), geboortejaar onzeker, overleden 1640, zoon van L a a s
v a n J. en L u t s v a n A y l v a , werd waarschijnlijk 24 Febr. 1608 raadsheer in het
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hof van Friesland. Als commissaris van het hof was hij werkzaam in de
geruchtmakende zaak van den ontvanger-generaal Bootsma, die zich ten nadeele
van de gewestelijke kas had verrijkt. Terwijl hij eerste raad in het hof was, voerde
hij een sensationeel proces tegen zijn schoonzuster S y d s v a n C a m m i n g a ,
weduwe van zijn broeder D u c o v a n J o n g e m a , grietman van Hennaarderadeel.
Uit zijn huwelijk met T r i j n v a n O c k i n g a zijn geen kinderen geboren. Reinerus
Neuhusius vergeleek hem in een gedicht met de Scipio's van Rome,
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en Henricus Neuhusius prees hem in een grafschrift.
Zie: t e W a t e r , Verbond der Edelen II, 487 vlg.; Naamrol der Raden's Hofs van
Friesland, 33-38; G. N a u t a , Decisiën van het Hof van Friesland, 101, Questio
LXXXI, 183 vlg.; H u b e r , Heedendaegse Rechtsgeleertheyt, B. II, Kap. XVI, no.
44; Frisia Nobilis, 142 vlg.; Stamboek van den Frieschen Adel I, 234, II, 159. Daar
wordt ten onrechte gezegd, dat hij van 1608-21 raadsheer van het hof was; J.
S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869),
175.
Wumkes

[Jongeneel, Marten]
JONGENEEL (Marten), geb. in 1768, overl. te Leiden 23 Nov. 1841. Hij was predikant
te Ede sedert 26 Mei 1793, te Voorburg van 1802 tot 4 Mei 1806, daarna te Nijmegen;
emeritus in 1835. Hij schreef Afscheidswoord.... te Nijmegen (Nijm. 1835), en
vertaalde uit het latijn de oratio funebris van J. v a n N u y s v a n K l i n k e n b e r g
op Petrus Curtenius (zie dl. VIII, kol. 350).
Zijn portret is gegraveerd door een onbekend kunstenaar.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
564; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 124, 145, (1907) Bijl., 163; Alphab. naamlijst
van boeken enz. (1833-49), 337; Bibliotheca theol. et phil. (Lugd. Bat., Burgersdijk
en Niermans, 1900), 781 (no. 462).
Knipscheer

[Jongestall, Gellius van]
JONGESTALL (Gellius v a n ), geboorte- en sterfjaar onbekend, zoon van P i e t e r
J o o s t e s v a n J o n g e s t a l l en H y l c k J e l l e s , zag het levenslicht te Staveren,
liet zich 21 Mei 1597 inschrijven als student te Genève, waar hij misschien den
doctoralen graad verkreeg. Op 20 Juni 1598 werd hij ingeschreven als advocaat bij
den hove van Friesland. In 1602 schijnt hij lid van Gedeputeerde staten te zijn
geweest. Hij werkte in 1602 mede aan de herziening van 's Lands ordonnantie en
in 1603 was hij medeopsteller van een project van een Camer van Revisie voor
Friesland en Utrecht. In 1607 treft men hem aan als buitengewoon afgevaardigde
naar den Haag, om met anderen in onderhandeling te treden met den Koning van
Spanje. De Staten Generaal kozen hem in 1611 tot Commies-Generaal voor de
convooijen en licenten; daartegen protesteerden de Staten evenwel, omdat die
keuze niet gedaan was uit een door hen opgemaakte nominatie. Februari 1616 werd
hij aangesteld tot raadsheer in het hof van Friesland. In 1633 was hij gecommitteerd
tot medewerking in de beslechting der geschillen van de Staten. In 1635 en volgende
jaren toonde hij een voorstander van den stadhouder te zijn. Evenals van den Sande
verdacht men ook hem van medewerking aan de pogingen van den Prins om de
nieuwe raadsbestelling te Harlingen te weren. Hij is tot 14 Nov. 1637 raadsheer
gebleven, toen hij dit ambt op zijn aangenomen zoon A l l a r t P i e t e r v a n J.
overdroeg. Zijn zoon A l l a r t was reeds vóór 1635 Jong gestorven. Neuhusius prees
hem als een voortreffelijk raadsheer.
Zie: J. d e W a l , Nederlanders, studenten te Heidelberg en te Genève, G. 163;
Charterboek van Friesland IV, 1122, 1134 v, 1238, 1255 v, V, 98, 133, 143, 144,
183, 358; W i n s e m i u s , Chronycke van Vrieslandt, 889; A i t z e m a , Saken van
Staet en Oorlog II, 193; Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland 34, 37; Stamboek
van den Frieschen Adel I, 148, II, 92; H e n r i c u s N e u h u s i u s , Extemporanea
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Poëmata (Leovard. 1656), 59; J. S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende
de zeventiende eeuw (Leiden 1869), 178.
Wumkes
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[Jongh, Anne Cornelis Constantinus de]
JONGH (Anne Cornelis Constantinus d e ), geb. te Sneek 2 Mei 1804, overl. 8 Dec.
1885. Martinus Adrianus de Jongh (die volgt) was zijn vader, Johannes de Jongh
(dl. IV, kol. 818) zijn grootvader, M.A. de Jongh zijn overgrootvader. Hij promoveerde
te Utrecht op: Dissertatio de Jesu christo patiente ex vero ab evangelistis informato
(Tr. ad Rh. 1827), en was predikant te Ellekom 29 Juni 1828 tot 25 Sept. 1831,
daarna te Waardenburg en Neerijnen; emeritus 1 Nov. 1877. Nog schreef hij enkele
andere werken. De twee vrienden. Homiletische novellen (Zaltb. 1854); Hulde aan
den Koning in Maart 1855 (Tiel 1855), eenige artikelen in Christelijk album enz., en
bijdragen in J. t e n B r i n k , De eerste liefde van G.A. Breeroo e.a. novellen en
gedichten (Utr. 1874).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
565; J.W. W i j n d e l t s , Catalogus van academische proefschriften 1815-1900 I
(Gron. 1901), 14; Brinkman's Catalogus van boeken (1850-82), 190, 604; Kerkelijk
Handboek (1903) Bijl., 125, 160.
Knipscheer

[Jongh, Jan Jacob de]
JONGH (Jan Jacob d e ), geb. te Enkhuizen in 1804, overl, te Eemnesbuiten in Juli
1829. Hij was slechts twee jaren aldaar predikant, en is herdacht door Jean Jacques
Rambonnet, die te Eemnesbinnen stond, in Leerrede over Openb. 14: 13 (Utr. 1829)
(zie dl. IV, kol. 1112). In 1827 had hij de gouden medaille ontvangen voor de
beantwoording van een prijsvraag door de leidsche theologische faculteit, die
verscheen als: De peccato ad mortem secundum 1 Joh. 5:16 (Lugd. B. 1827).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
566; Kerkelijk Handboek (1910) Bijl., 155.
Knipscheer

[Jongh, Martinus Adrianus de]
JONGH (Martinus Adrianus d e ), geb. te Zaltbommel 10 Oct. 1774, zoon van
Johannes d.J., die daar predikant was (vgl. dl. IV, kol 818), overl. 30 Dec. 1847. Hij
was predikant te Roordahuizum van 14 Mei 1797 tot 13 Juni 1802, daarna te Sneek,
te Nijmegen van Juli 1807 tot 6 Mei 1810, eindelijk te Rotterdam; emeritus 1 Juli
1843. Hij heeft in de vergadering van het Ned. Zendel. genootschap op 21 Juni
1836 een rede gehouden die is gedrukt als: Redevoering over de werkzaamheid
van het Zendelinggenootschap.... (Rott. 1836).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
567; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 145, (1907) Bijl., 153, (1911) Bijl., 181, 184;
Alphab. naamlijst van boeken enz. (1833-49), 337.
Knipscheer

[Jongsma, Cornelis]
JONGSMA (Cornelis), geb. te Leeuwarden 16 Juni 1746, overl. te Leeuwarden 7
Febr. 1833, liet zich 22 Sept. 1767 te Groningen inschrijven als student en was
predikant te Rijperkerk 1770-72, Balk 1772-76, Appingedam 1776-87, Leeuwarden
1787-1825, toen hij emeritaat ontving. Hij was gehuwd met J e t s k e H i d d e m a ,
overl. 1814. Zijn eenige zoon E r n e s t u s J., lid van de Rechtbank te Leeuwarden,
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stierf in 1824; diens zoon C o r n e l i s J., geb. 1803, was 1825-53 predikant te
Deinum en overleed in 1866.
C. Jongsma Sr. vertaalde prof. J. R a t e l b a n d 's latijnsche inaugureele rede
onder den titel: Inwyings Redenvoering over de Christelyke godsvrugl, den
godgeleerden volstrekt noodzakelyk (Leeuw. 1767).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
568.
Wumkes

[Jongsma, Ernst]
JONGSMA (Ernst), geb. 28 Jan. 1827 te Leeuwarden, overl. 15 Febr. 1894 te 's
Gravenhage, werd ingeschreven als jur. student te Groningen 20 Mei 1845 en
promoveerde aldaar op stellingen
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27 Sept. 1849. Vier jaar later - 10 Jan. 1853 - werd hij benoemd tot burgemeester
van Dokkum en 12 Aug. van dat jaar tot kantonrechter-plaatsvervanger aldaar. Den
30en Apr. 1858 zag hij zich aangesteld tot rechter te Sneek, in welke kwaliteit hij
15 Dec. 1860 werd overgeplaatst naar Leeuwarden, waar hij als rechter werkzaam
bleef tot 16 Nov. 1873, toen hij tot raadsheer in het provinciaal gerechtshof van
Friesland werd benoemd. Bij de reorganisatie van 1875 zag hij zich benoemd tot
raadsheer in het gerechtshof te Leeuwarden. Na nog 15 jaren als zoodanig werkzaam
te zijn geweest, werd hij 15 Apr. 1890 op zijn verzoek eervol uit 's lands dienst
ontslagen. Hij schreef: De Paardenfokkerij in Friesland. Eene studie (Leeuwarden
1865).
Wumkes

[Jongstra, Mr. Anne Franciscus]
JONGSTRA (Mr. Anne Franciscus), geb. te Bakhuizen, gemeente Hemelumer
Oldefaard 1 Apr. 1808, overl. te Heerenveen, gemeente Schoterland 5 Aug. 1871,
werd 25 Aug. 1828 student aan de hoogeschool te Utrecht. Hij trok met vele anderen
in het laatst van 1830 uit, nam deel aan den Tiendaagschen veldtocht en kwam in
Sept. 1831 te Utrecht terug. Op 2 Oct. 1833 promoveerde hij aldaar in de rechten
op een Dissertatio sistens praecipua argumenta, quibus variis de fundamento civitatis
et imperii civilis sententiis defenderunt aut impugnarunt scriptores. Hij werd advocaat
te Heerenveen. Hij was een warm voorstander van de liberale beginselen. Hij maakte
met Winkler Prins (dl. V, kol. 538) en Mr. J. van der Veen de redactie uit van het
hoofdorgaan dier partij in Friesland, de Provinciale Friesche Courant.
Hij werd 27 Aug. 1850 in het kiesdistrict Sneek tot lid der Tweede Kamer gekozen
en nam onder de geavanceerde liberalen een eerste plaats in. Wegens een votum,
dat de voorname heeren niet beviel, werd hij in de toenmaals zeer druk bezochte
sociëteit de Besognekamer gedeballoteerd.
Hij leverde in 1851 in de Kamer een nota in over de samenstelling van de
rechterlijke macht en het beleid der justitie. Daarbij drong hij aan op afschaffing der
provinciale gerechtshoven, daar deze te weinig te doen hadden, en op invoering
der jury. Deze nota is te 's Gravenhage in hetzelfde jaar in druk uitgegeven.
Als gevolg van de Aprilbeweging werd hij 10 Mei 1853 niet herkozen. Later was
hij in het district nog de candidaat der liberale partij in Juni 1858 en in Juni 1862,
maar omdat hij roomsch-katholiek was, stemden een deel der liberale kiezers zijn
conservatieven tegencandidaat, die ook door zijn grondbezit veel invloed had, zoodat
deze telkens met een kleine meerderheid gekozen werd. Later is hij geen candidaat
meer geweest.
Zijn redevoeringen, gehouden in de 2½ jaar van zijn lidmaatschap, heeft hij in
1854 uitgegeven.
Hij was ongehuwd.
Hij schreef: Een actie tot schadevergoeding, door eigenaars van vastigheden
ingesteld tegen een polderbestuur, wegens het sluiten eener, ofschoon ook publieke
vaart, behoort niet tot de kennis der Provinciale Staten, maar tot den gewonen regter
(Heerenveen 1838); Wat is regtens, wanneer hij, dien een geregtelijke eed is
opgelegd, vóór de aflegging daarvan overlijdt (Heer. 1841); Verpligting van de
bewaarders der hypotheken enz. (Heer. 1843); De regtstreeksche verkiezing ook
voor de nationale vertegenwoordiging verdedigd (Heer. 1848); De heffing der
slikgelden verdedigd (Heer. 1852); Over den zin der woorden premier appelé in het
decreet van 24 Jan. 1812 en art. 155 van dat van 4 Juli 1811, in d e G e e r e n
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F a u r e 's Nieuwe bijdragen voor regtsgeleerdheid en wetgeving (1858-59), 101;
Over possessoir, petitoir en eigen richting (Amst. 1863);
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De Oude-Bildt-omslagen (Heer. 1863); Staatkundige bedenkingen en wenschen
(Heer. 1864); Over wettelijke bewijsregelen, een antwoord op de' vraag: zijn er
gegronde bezwaren tegen een wettelijke bewijsleer in strafzaken? Behoort zulk een
bewijsleer behouden te worden? (Heer. 1867); Over wettelijke bewijsregelen (Heer.
1868).
Ramaer

[Jonker, Hendrik]
JONKER (Hendrik), geb. te Epe 26 Juni 1810, overl. 30 Jan. 1888. Hij was predikant
te Midwoud van 28 Oct. 1838 tot 19 Mei 1844 en te Laren (Gld.); emeritus 1 Dec.
1879. Zijn vrouw was J o h a n n a M a r i a J o o s t e n . Hij schreef o.a.: Wie is en
waar blijft de Jezus der moderne theologie in Ned.? (Utr. 1864) en Het Evangelie
van Johannes. Bedenkingen tegen Scholtens kritisch-historisch onderzoek (Amst.
1867).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
568; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 139, (1908) Bijl., 130; Brinkman's Catalogus
van boeken enz. (1850-1882), 605.
Knipscheer

[Joosten, Hendrik]
JOOSTEN (Hendrik), geb. te Amsterdam in 1804, overl. te Harlingen 20 Febr. 1886.
Hij was bij de Hersteld-lutherschen eerst hulpprediker te Amsterdam, sedert 26 Aug.
1855 predikant te Harlingen; emeritus 1 Jan. 1886. J.W.Th. Weddik (zie in dit deel)
schreef een gedicht Ter gedachtenis aan hem in Een vaste burg (1886), 24. Hij
heeft o.a. geschreven: De brief aan de Rom. verklaard (Harl. 1857); Twaalftal
leerredenen (Heeg 1858); Bijbellezingen over Openb. (Harl. 1883); Gedachten van
een ouden leeraar over het ambt.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
605; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-1882), 605; J. L o o s j e s ,
Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk ('s Grav. 1925), 135v.
Knipscheer

[Joosten, Lambert]
JOOSTEN (Lambert). Na een dispuut in de vergaderplaats van de collegianten
d'Oranjeappel van dezen ‘sociniaanschen collegiant’ met Herman Bou(w)man,
verschenen eenige geschriften van beiden over het bestaan van ‘(boose) geesten
buyten de ziele des menschen’. Er ontstond ‘een vinnig twistgeschrijf’: op een Brief
van Lambert Joosten gaf Bouman een: Antwoord; op een Verdediging volgde:
Eenige nodige Aanmerkingen (1696). In 1697 mengde zich een derde daar in met:
Een brief van N.N., behelsende nader deductie of bekrachtiging over Lambert
Joosten's Verdediging (Leid. 1697).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
573; Doopsgezinde Bijdragen (1898), 96; Catalogus van de bibliotheek der ver.
doopsgez. gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 223; C.B. H y l k e m a , Reformateurs
II (Haarl. 1902), 145, 158, 338-341, 348.
Knipscheer
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[Jordens, Hermanus Joannes]
JORDENS (Hermanus Joannes), gedoopt te Deventer 28 Dec. 1706, begraven
aldaar in de Lebuinus-kerk 22 Juli 1765, bezocht het Athenaeum aldaar, werd eerst
klerk der provincie Overijsel van 1724-45, gemeensman 1746-56, burgemeester
1757-65, huwde te Kampen 1731 R o d o f y n a J o h a n n a D a e n d e l s , ged. te
Kampen 23 Juni 1700, begraven te Deventer in de Lebuinus-kerk 16 Febr. 1768,
dochter van burgemeester Gerrit David Daendels te Kampen. Hun zoon Mr. R u d o l f
J o r d e n s , geb. Deventer 1732, overl. op huize ‘den Bannink’ onder Colmschate,
werd gemeensman en landrentmeester van Twenthe.
Zie ook: Ned. Leeuw XLVII, 153.
van Beurden
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[Jorissen, Anne Pieter Govert]
JORISSEN (Anne Pieter Govert), geb. te Zwolle 23 Sept. 1830, overl. te Arnhem
26 Aug. 1905. Na hulpprediker te Bussum geweest te zijn van 1856-1858, werd hij
predikant te Purmerland 3 Oct. 1858, te Langer- en Korter-Aar 22 Nov. 1863, te
Kuilenburg 27 Mei 1866, te Nieuw-Vennep 20 Juni 1869. Van hier werd hij
remonstrantsch predikant te Delft 12 Jan. 1873, en 15 Febr. 1874 te Rotterdam;
emeritus 1 Nov. 1898. Hij vestigde zich te 's Gravenhage, doch stierf in een
sanatorium te Arnhem. Zijn vrouw was G e r a r d i n a W i l h e l m i n a v a n
W i t z e n b u r g (overl. in 1864). Hij is hertrouwd met R e b e k k a T h e s i n g h . Met
Groenewegen en de Ridder stelde hij een gedenkboek samen bij het in gebruik
nemen van de nieuwe kerk der remonstranten te Rotterdam op 23 Mei 1897: De
oude en de nieuwe kerk der Remonstr.-Geref. gemeente te Rotterdam (Amst. 1897).
Voorts schreef hij: Bewaar u zelven in de liefde Gods (Rott. 1893); (met H. O o r t
en L o h r ) Dr. I. Hooykaas herdacht (Schied. 1894); Aan mijn vrienden. Drie
toespraken (Rott. 1899), ook redigeerde hij mede het weekblad De Protestant. In
de Letterkundige levensberichten van 1889 (blz. 417v.) beschreef hij het leven van
zijn broeder T.T.H. Jorissen (zie dl. VIII, kol. 934).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
590; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 139, (1907) Bijl., 130, (1908) Bijl., 133, 140;
Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1891-1900), 354, 368, 522; J.H. M a r o n i e r ,
A.P.G. Jorissen in Uit de Rem. Broederschap XVII (1900), 33-37; J. T i d e m a n ,
De Rem. Broederschap, Biogr. Naaml., 38, 49, 59v., 102, 120v., 477.
Knipscheer

[Jorissen, Matthias (1)]
JORISSEN (Matthias) (1), geb. te Wesel 26 Oct. 1739, overl. 13 Jan. 1823. Zijn
ouders waren T h e o d o r J o r i s s e n en C a t h a r i n e S c h o m p e r m a n . Hij
studeerde te Duisburg en te Utrecht. Na een moeilijk tijdperk van arbeid te Wesel
(1765-1768) werd hij predikant te Kapel- en Kerk-Avezaat 18 Juni 1769, te Hasselt
25 April 1779, te 's Gravenhage (duitsche kerk) 20 Maart 1782; emeritus in 1818.
Zijn vrouw was J o h a n n a S.H. B i r d . Hij behoorde tot de commissie voor de
samenstelling van de Evangelische gezangen en had een voornaam aandeel in de
keuze van de melodieën. Zijn naam vindt men nog vóór in ieder gezangboek van
de Hervormde Kerk. Ook gaf hij uit: Neue Bereimung der Psalmen, bestimmt für die
reformirten Gemeinen in Grafenhaag und Amsterdam (Wesel, Graf. u. Amst. 1798);
Die Psalmen Davids neu übersetzt und in Reime gebracht (Elberf. 1806). Voorts
schreef hij: Het gewigt der beloften Gods aangaande de zaligheid der heidenen
(Rott. 1800); Erinnerungen an Hier. v. Alphen ('s Grav. 1804); Der Christenen Goede
Vrijdag .... ('s Grav. 1820 twee drukken; 3e dr. Delft 1820; 4e dr. Amst. 1834); vert.
in het Duitsch: Der Charfreitag .... (Elberf. 1821); De Evangelische wijsheid onzer
vaderen in het formulier van den H. Doop (Delft 1821; 2e dr. Amst. 1834); De Evang.
wijsheid in het form. des H. Avondmaals (Delft 1821; 2e dr. Amst. 1834). Na zijn
dood verscheen: J.A. M o m m , M. Jorissen .... (Delft 1825), ‘een verminkt opstel’
genoemd.
Zijn portret is gegraveerd in zwarte kunst door Ch. H. Hodges.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
582-586; Alphab. naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 281v., (1833-49), 338;
Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 115, (1912) Bijl., 146; Bibliotheca theol.
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te philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 781, no. 465; J.I. v a n
D o o r n i n c k , Bibliotheek v. Ned. anonymen en pseudonymen ('s Grav. Utr. 1870),
kol. 573 (no. 5523); d e z ., Vermomde en naaml. schrijvers (Leid. 1885), kol. 666
(no. 4359).
Knipscheer

[Jorissen, Matthias (2)]
JORISSEN (Matthias) (2), geb. te 's Gravenhage in 1779, overl. te Oud-Loosdrecht
10 Febr. 1859, begraven te IJselstein. Hij werd predikant te Velp 31 Juli 1803, te
Hattem 11 Juni 1809, te IJselstein 7 Juli 1816; emeritus 1 Juli 1851. Zijn
Afscheidsrede op 29 Juni 1851 is gedrukt (Utr. 1851).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
586; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 132, 158, (1910) Bijl., 172; Brinkman's
Catalogus van boeken enz. (1850-82), 606.
Knipscheer

[Jorissen, Samuel Gerhard]
JORISSEN (Samuel Gerhard), geb. te 's Gravenhage in 1791, overl. te Utrecht 27
Juli 1865. Hij werd predikant te Herveld 12 Nov. 1815, te Waardenburg 21 Juni
1818, te Zierikzee in 1823, te Zwolle 18 Mei 1828, te Utrecht 6 Nov. 1831; emeritus
1 Juli 1860. Zijn afscheidsrede: Toespraak aan de Herv. Gem. te Utrecht (Utr. 1860)
is herdrukt. Hij bestreed J.H. Scholten (dl. III, kol. 1143) en schreef o.a.: Bedenkingen
op het gebied der godgeleerdheid, 3 stukken (Utr. 1858-60). Zijn vrouw was M.E.P.
van Benthem van den Berch.
Zijn portret is gelithografeerd door Th. Soeterink, J.P. Doemenburg en F.
Schroeder.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
588-590; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 134, 160, (1909) Bijl., 156, (1910) Bijl.,
167, (1912) Bijl., 158; Alphab. naamlijst van boeken enz. (1833-49), 338; Brinkman's
Catalogus van boeken enz. (1850-82), 606; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans 1900), 781 (no. 466).
Knipscheer

[Jorissen, Willem Jacob]
JORISSEN (Willem Jacob), geb. te IJselstein in 1830, overl. te Apeldoorn 16 Juni
1884. Zijn vader was Matthias Jorissen (2). Hij werd predikant te Oud-Loosdrecht
22 April 1855, te Hattem in 1859, te Utrecht in 1861, te Rotterdam 12 Mei 1867, te
Apeldoorn 6 Dec. 1874. Hij gaf verscheidene geschriften uit, vooral in zake de
bevestiging van lidmaten en de toediening van den doop, die wederom velen tot
schrijven en uitgaven drongen, en o.a. de synode van 1868 deden spreken. Voorts
gaf hij eenige leerredenen uit, o.a. Leerrede over Hand. 20: 24-27 ter nagedachtenis
van L. Merens (Utr. 1863); Een afscheidsbede .... 14 April 1867 (Utr. 1867).
Zie: de Bie en Loosjes, Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV, 587;
Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-82), 607; Kerkelijk Handboek (1903)
Bijl., 113, 132, (1907) Bijl., 154, (1910) Bijl., 167.
Knipscheer
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[Jorna, Matthaeus]
JORNA (Matthaeus), overl. te Makkum in 1691. Hij was predikant te Menaldum
sedert 18 Mei 1679, en te Makkum sedert 25 Juni 1682. Zijn vrouw was A n t j e
H i d d i n g a . Na zijn dood is uitgegeven: Paradoxa Christiana of Christelijke
Wonderspreuken.... (Amst. 1696), waarvan in den derden (Gorkum 1737) en
misschien ook in den tweeden druk de titel is uitgebreid met: Tot een klare spiegel
voorgestelt aan een ieder die lust heeft, om zich zelven en de staat zijner ziele te
kennen. Ook schreef hij: Klare spiegel der zaligen .... (Leeuw. z.j.).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
593; Kerkelijk Handboek (1911) Bijl., 167, 168.
Knipscheer
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[Jorritsma, Franciscus]
JORRITSMA (Franciscus), werd in 1641 geboren te Leeuwarden, overleed 5 Mei
1716. Hij was waarschijnlijk de zoon van G o t h o f r e d u s J o r r i t s m a en
T j e t s c k e v a n B u r u m , die als weduwe huwde met J a c o b u s A d i u s . Hij
liet zich 9 Juni 1661 inschrijven als stud. phil. aan de leidsche hoogeschool en
vestigde zich 18 Maart 1667 te Leeuwarden als advocaat van den hove. Eerst werd
hij benoemd tot pensionaris, later tot secretaris van Leeuwarden; ook trad hij, nadat
I s a ä c d e S c h e p p e r was afgetreden als landssecretaris in diens plaats op (22
Febr. 1678), in welke betrekking hij bleef, tot hij na het bedanken van U l r i c h
H u b e r als raadsheer zitting nam (16 Febr. 1682).
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel I, 92; Naamrol der Raden 's Hofs van
Friesland, 48, 53; Charterboek van Friesland V, 1148 vlg.; J. S i c k e n g a , Het Hof
van Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869), 240, 241.
Wumkes

[Joustra, Atze Sjoerds]
JOUSTRA (Atze Sjoerds), geb. te Oppenhuizen in 1833, overl. te Slijk-Ewijk 20
Maart 1870. Hij was predikant te Wezep van 10 April 1864 tot 26 Mei 1867, daarna
te Slijk-Ewijk. Van hem verscheen: Nagelaten leerredenen (Sneek 1873). Ds. J.G.
Verhoeff te Herveld schreef daarin een voorrede en hield op hem een lijkrede.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
596; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-82), 608; Kerkelijk Handboek
(1903) Bijl., 155.
Knipscheer

[Juckema, Lieuwe van]
JUCKEMA (Lieuwe v a n ), geboorte- en sterfjaar onbekend, zoon van W e r p v a n
J u c k e m a (overl. 9 Febr. 1560) en A n n a v a n M o c k e m a van Aalsum. Hij
werd 4 Maart 1585 tot raadsheer in het hof van Friesland benoemd, voor welk college
hij 30 Aug. 1588 den eed op de nieuwe instructie aflegde. Uit de redenen van
justificatie, die de magistraat van Leeuwarden in Juli 1598 aan de Gedeputeerde
staten aanbood over het in hechtenis nemen van den oneerlijken ontvanger-generaal
Taco van Dyxtra, blijkt dat hij vele beschuldigingen tegen dezen ontvanger op den
landsdag heeft voorgesteld. Hij is gehuwd geweest nıet T i e t h v a n B u r m a n i a
en woonde te Rinsumageest.
Zie: W i n s e m i u s , Chronyck van Vrieslandt 690; Naamrol der Raden 's Hofs
van Friesland; Charterboek van Friesland IV, 1001 vlg.; Stamboek van den Frieschen
Adel I, 236, II, 160.
Wumkes

[Julius, Dominicus]
JULIUS (Dominicus), of D o u w e L u k a s z o o n , was een van de leden van de
Synode te Emden in 1571. Als vluchteling (aangeduid als ‘Westfries’) was hij te
Emden althans in 1570. Ook wordt hij aangeduid als ‘leeraar in Godts kerk onder
het kruis te Leeuwarden’. Hij zou dezelfde kunnen zijn als D o m i n i c u s J u s t u s
(ook D o u w e J o u k e s z genoemd) die als een der eerste predikanten te
Leeuwarden voorkomt. Hij bekwaamde zich tot ‘notarius’, d.i. secretaris, en was
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aan de zijde der Gereformeerden aanwezig bij het twistgesprek te Emden met de
Doopsgezinden van 27 Febr. tot 17 Mei 1578. Hij stelde daarvan het Protocol op
dat hij eerst in ‘de oude Oostvriesche spraak’ schreef en in het volgende jaar
vertaalde in het Nederlandsch. Van deze vertaling verscheen in 1616 een herdruk.
Exemplaren van al deze werken zijn bijeen in de doopsgezinde bibliotheek te
Amsterdam. Nog is er een Summarische beschrijvinge der Ordnung in der
Christlicken kercken tho Embden die voorkomt in Korte bekendtenisse
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der Christlicken Lehre .... tho Embden .... Daarin staat aangeteekend: ‘Anno 1581
is deze Confessio op ordre van de Coetus te Embden geschreeven van Dominicus
Julius’. Zij is in het Latijn vertaald door U b b o C r i t i u s in 1620.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
597; Kerkelijk Handboek (1911) Bijl., 169; J. R e i t s m a , Honderd jaren uit de gesch.
der kerkh. in Friesl. (Leeuw. 1876), 125-139; F.L. R u t g e r s , Acta van de Ned.
Synode der 16e eeuw (Utr. 1889), 76; J. d e J o n g , De voorbereiding en
constitueering van het kerkverband .... (Gron. 1911), 186, aant. 4.
Knipscheer

[Jung, Hermanus]
JUNG (Hermanus), of J u n g i u s , geb. in Holstein omstreeks 1609, overl. te
Monnikendam in Juni 1679. Hij werd luthersch predikant te Monnikendam in Sept.
1641. Hij schreef een lijkrede op Paulus Cordes (dl. VIII, kol. 313), en een Bericht,
blijkens een van de zijde der kwakers verschenen Weerlegging van het Bericht van
H. Jung.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
598; L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk ... (1925), 136; d e z .,
Gesch. d. Luth. Kerk in de Nederl. (1921), 133, 135.
Knipscheer

[Jungen, Gerard Renier Hubert]
JUNGEN (Gerard Renier Hubert), geb. te Linnich 12 Jan. 1810, overl. te Maastricht
15 Jan. 1856, zoon van L o d e w i j k en van A n n a E l i s a b e t h J a n s s e n . Hij
had zich in de jaren na 1830 te Venlo gevestigd en was stadsteekenaar aan de
voormalige stadsteekenschool, en een bekwaam lithograaf en portretschilder. Van
hem is bekend een steendruk van de St. Martinuskerk (oude toestand). Op het
stadhuis te Venlo is nog aanwezig een portret in steendruk van den beroemden
Venlonaar Erycius Puteanus. Ook schilderde hij de portretten van den venloschen
burgemeester Antoon Willem van Liebergen, van den stadssecretaris Karel Gallot
en van kapitein Jozef Heutz. Tevens schilderde hij de kruiswegstaties, die, hersteld
door Frans van Baer uit Venray, zich in de St. Martinuskerk bevinden. Het groote
steenen wapen van Venlo, dat zich vroeger, vóór de restauratie, in den voorgevel
van het raadhuis bevond en thans in de archiefzaal bewaard wordt, is ook een werk
van zijn hand. Hij was 14 Mei 1839 te Venlo gehuwd met M a r i a C a t h a r i n a
S i n d o r f f (geb. 23 Dec. 1807, overl. 2 Febr. 1885), dochter van C o r n e l i s en
van C a t h a r i n a K u i p e r s , waarvan verschillende kinderen.
Zie: H. O p d e L a a c k , De Staties in de St. Martinuskerk in Nieuwe Venlosche
Courant van 4 Jan. 1930; J a n V e r z i j l , Genealogie Sindorff (m.s.).
Verzijl

[Jungius, Coenraad Lodewijk]
JUNGIUS (Coenraad Lodewijk), geb. te Enkhuizen in 1809, overl. te 's Gravenhage
13 April 1869. Hij was predikant te Eemnes-binnen van 5 Mei 1832(?) tot 18 Maart
1838, daarna te Rijswijk; emeritus 1 Nov. 1868. Zijn vrouw was een dochter van
Ds. J. Corstius te Amsterdam. Hij schreef: Lijkrede op D.T.F. Patijn (Voorb. 1862)
en: Afscheid (Zier. 1868). Deze afscheidsrede is 25 Oct. 1868 door H.L. Oort,
predikant te 's Gravenhage, in zijn naam uitgesproken.
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
598; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 155, (1910) Bijl., 155.
Knipscheer

[Jungius, Elias Cornelis]
JUNGIUS (Elias Cornelis), geb. te Eemnesbinnen in 1838, overl. te Hilversum 13
Maart
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1904. Hij was predikant te Heiloo van 28 April 1861 tot 28 Mei 1865, dan te Zierikzee,
vervolgens te Deventer van 8 Nov. 1868 tot 3 Dec. 1882, daarna te Leeuwarden
tot zijn emeritaat 1 Mei 1902. Hij schreef o.a.: Het begrip van kerk naar den geest
van het protestantisme (Zier. 1866).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
599; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl., 119, (1909) Bijl., 156, (1911) Bijl., 165, (1912)
Bijl., 143; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-82), 609.
Knipscheer

[Jungius, Johannes Ernestus]
JUNGIUS (Johannes Ernestus), geb. te Rottheim (graafsch. Hanau) in 1714, overl.
te Schellingwoude 20 Nov. 1775. Hij promoveerde te Leiden op: Disputatio de
vestigiis oeconomiae patriarchalis .... (1735). Hij was predikant te Dalfsen van 9
Oct. 1740 tot in Oct. 1741, daarna te Oudewater, en van 10 Mei 1744 tot in Juni
1753 te Zutphen. Een geschrift van hem: De verborgentheit der laatste tijden die
aanstaande zijn .... (Zutphen 1749) is herdrukt en opende een heele reeks uitgaven
over en tegen het aangeduide onderwerp. Zijn leven had een droevig verloop.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
600-602; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 167, (1907) Bijl., 147, (1912) Bijl., 141; R.
A r r e n b e r g , Naamreg. van Nederd. boeken tot 1787, 268.
Knipscheer

[Jungius, Johan Huibert]
JUNGIUS (Johan Huibert), geb. te Middelbert 22 Oct. 1692, overl. te Amsterdam
19 Sept. 1743. Zijn geslacht is afkomstig uit de Palts; zijn ouders waren S i x t u s
J u n g i u s en S o p h i a W i l m a n ; hij was naar zijn grootvader genoemd; zijn
vrouw was C o n s t a n t i a v a n D u r e n . Op 6 Juni 1717 werd hij predikant te
Simonshaven en Biert, op 26 Mei 1720 te Hulst, op 11 April 1728 te Vlissingen. Hier
werd hij rector van de latijnsche school en aanvaardde dit ambt op 30 Dec. 1728
met een redevoering: Oratio de vicissitudinibus linguae latinae. Hij schreef voorts
vele boeken, o.a.: Het einde van den strijdt de kroon der rechtvaardigheit .... (Rott.
1720); De wonderen van Jehovah onder Neerlants Israël .... ter gedachtenisse van
de verlossing der stat Hulst uit de maght van Spanje (Leid. 1722); Het vervolg van
Jehova's wonderen (Leid. 1724). Ook heeft hij eenige gelegenheidsgedichten
vervaardigd.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
602; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 158, (1909) Bijl., 134, 151.
Knipscheer

[Junius, Adrianus]
JUNIUS (Adrianus), geb. te Leiden omstr. 1639, overl. ald. in Maart 1680. Hij was
predikant te Benningbroek van 1666 tot 1668, dan te de Rijp, en daarna te Leiden
van 1670 tot zijn dood. Na zijn dood verscheen: Opera analytico-practica (Dordr.
1685), uitgegeven door S. v a n T i l ; ook een tweede druk van zijn Vertroostinge
der Schriften .... (Amst. 1693). R. A r r e n b e r g gaf in zijn Naamregister van Nederd.
boeken tot 1787 verkeerdelijk A. Junius in plaats van Franciscus Junius op als
schrijver van De verklaringe der gelijkluydende texten, twee deelen (Amst. 1720).
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
603; R. A r r e n b e r g , a.w., 268 (vgl. N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der
godgel. schrijvers, 4e dr., Amst. 1752, passim en in het register); Kerkelijk Handboek
(1907) Bijl., 131, (1908) Bijl., 106, 141.
Knipscheer
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[Junius, Franciscus (1)]
JUNIUS (Franciscus) (1), of F r a n ç o i s d u J o n , geb. te Bourges 1 Mei 1545,
overl. te Leiden 23 Oct. 1602. Zijn ouders waren D é n y s d e J o n en
J a c q u e l i n e H u g a (u)l d . Hij kwam 17 Maart 1562 te Genève en studeerde er
in de godgeleerdheid tegen den zin van zijn vader, die juist in die dagen is vermoord.
Zelf moest hij daar in zijn onderhoud met les geven voorzien. In April 1565 kwamen
eenigen, afgevaardigd door de gemeente onder het kruis te Antwerpen, om een
fransch predikant te zoeken. Door C r e s p i n aangespoord, werd hij bereid gevonden
om dat ambt te aanvaarden. Met P é r é g r i n d e l a G r a n g e kwam hij in Mei
1565 te Antwerpen aan. Carolus Niellius (dl. I, kol. 1372v.) en E t i e n n e M e r m i e r
(ook: S t e p h a n u s M e r m e r i u s ) vond hij als ambtgenooten. Met Marnix (dl. I,
kol. 1307-1312) en Gillis le Clerq (dl. IV, kol. 434-436) vormde hij een soort comité
tot opstelling en verspreiding van politieke en godsdienstige geschriften. J a n
B l o y s v a n T r e s l o n g was hun getrouwe medewerker. Eén geschrift van hen
is bekend en bewaard. Het verscheen in 1566 in drie talen. De nederlandsche titel
is: Een corte verhalinge, gesonden aen coninc Philips .... tot welvaert ende profijt
synder Majesteit ende sonderlinge van syne Nederlanden. Een ex. is in de
Universiteitsbibliotheek te Leiden. Junius, als één der schrijvers bekend geworden,
werd overvallen, maar ontsnapte: hij was juist op reis naar Breda om de gemeente
aldaar te bezoeken. Hij moest zich voortaan te Antwerpen schuil houden, maar toch
hield hij hagepreeken. Meermalen was hij in groot gevaar.
In Mei of Juli zond Junius met een begeleidend schrijven de geloofsbelijdenis van
Guido de Bray (dl. VII, kol. 196-198) naar Genève in opdracht van een synode te
Antwerpen. Ook is hem en anderen in dezen tijd opgedragen een geloofsregel van
de Gereformeerden samen te stellen om dien als een devies voor te stellen aan de
vergadering der edelen te Sint Truyen. Men hoopte de bezwaren tegen een
vereeniging met de Lutherschen in Duitschland er mee weg te nemen. De friesche
synode van 1598 nog draagt aan de classen van de provincie op ‘neersticheyt (te)
doen om die articulen Francisci Junii ofte die belijdenisse der nederlantsche kerken
te becomen, en alsdan van alle dienaren onderteeckent (te) worden na luit van het
47ste art. des Hagensis synodi’ (zie R e i t s m a en v a n V e e n , Acta VI, 98v.;
R u t g e r s , Acta, 498). Onderteekenen van acta, kerkordeningen en
geloofsbelijdenissen beteekende in die dagen iets anders dan wat men er nu vaak
onder verstaat. De afgevaardigden hebben hun doel niet bereikt zooals zij zich dat
voorgesteld hadden. Er is veel over te doen geweest of dit stuk nog bekend is. Het
was een ‘breve scriptum’. De beeldenstorm op 25 Aug. 1566 te Gent werd door
Junius afgekeurd; hij kon dien niet verhinderen. Na eenige maanden omzwervens
tusschen Gent, Brugge, Antwerpen en ten slotte in het stadje Limburg - er was een
prijs van tweehonderd gulden op zijn gevangenneming uitgeschreven - vluchtte hij
in April 1567 naar de Palts, waar keurvorst Frederik III hem benoemde tot predikant
te Schönau. Na een kort bezoek in 1568 aan zijn geboortestad - zijn jongste broeder
stierf daar - vergezelde hij Willem van Oranje als veldprediker. Na afloop keerde hij
te Schönau weder en bleef er tot 1573. Hij hielp T r e m e l l i u s bij de vertaling van
het Oude Testament. Vijf deelen
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verschenen in 1575 tot 1579: Testamenti Veteris Biblia sacra, sive .... ab I. Tremellio
et F. Junio. In 1580 verscheen ook: Novi Testamenti libri (Londen 1580). Een
herziene uitgave verscheen in 1585. Opmerkingen van Johannes Drusius (dl. I, kol.
753-757) gaven Junius weer aanleiding tot nieuwe bewerkingen na de
laatstgenoemde uitgave, die verscheidene malen tot in de 18de eeuw zijn
overgewerkt en uitgegeven. Junius bleef te Heidelberg werkzaam tot den dood van
Frederik III. De luthersche reactie van 1578 bracht hem tot het hoogleeraarsambt
te Neustadt, waar de hoogeschool pas was opgericht door Johan Casimir. Franciscus
Gomarus (dl. VII, kol. 483-486) was hier zijn leerling. Een verzoek om Antwerpen
te dienen als predikant heeft hij in 1578 en daarna nog eens afgewezen, evenals
zijn benoeming tot professor te Leiden in 1582. Het zou ons te ver voeren om ook
hier al de geleerde werken van zijn hand te noemen. Toen in 1583 Lodewijk VI
overleden was, werd Junius wederom hoogleeraar te Heidelberg (1584). Op 17
Dec. werd hij doctor in de godgeleerdheid. Ruim zeven jaren lang heeft hij hier
gearbeid en wederom veel geschreven en uitgegeven. Een eervolle uitnoodiging
van Hendrik IV in 1592 trok hem noode uit Heidelberg naar Parijs. Na de reis
volbracht te hebben ging hij over Nederland naar Heidelberg terug. Op 30 Juli 1592
kwam hij te Leiden, waar hem wederom het professoraat werd aangeboden. Hij
nam het aan en begon reeds op 2 September d.a.v. met zijn lessen. Onder zijn
leerlingen was Gerardus Johannis Vossius, onder zijn huisgenooten Hugo de Groot
(dl. II, kol. 523-528). Hier schreef hij: Le Paisible Chrestien ou de la paix de l' Eglise
Catholique. Comment il faut garder la paix, la nourrir et entretenir, mesmes en la
diversité et difference d'opinions (Leyde 1593), in hetzelfde jaar in het Latijn vertaald
als: Eirenicum de pace Ecclesiae enz. J. de la Haye (dl. VI, kol. 734) vertaalde het
als Den vreedsamen Christen .... (Amst. 1612 en Delft 1612). Dit werk is een
meditatie op Ps. 122 en 133. Metterdaad trad hij bijv. te Utrecht verzoenend op in
1594 en later. Kort vóór zijn dood schreef hij nog: ‘De vrede in de kerk is mij meer
waard dan het zaad van twist’. Kenschetsend is zijn verhouding tot Gomarus en zijn
optreden in de zaak van Cornelis Wiggerts (dl. VII, kol. 1321). Fel was hij gekant
tegen de Socinianen; niet minder was hij strijdvaardig tegenover de
Roomsch-Katholieken. Zooals blijkt uit zijn geschriften, vooral tegen den Jezuïet
Bellarminus. Zijn standpunt tegenover Jacobus Arminius (dl. I, kol. 170-173) is niet
gemakkelijk af te leiden, alleen nog uit de later uitgegeven, als particulier bedoelde,
correspondentie: J. Arminii amica cum F. Junio de praedestinatione per literas habita
collatio (Lugd. Bat. 1613) later herdrukt, en in 1853 in het Engelsch vertaald in The
works of Arminius (Auburn, Buffalo, 1853). Gomarus hield de lijkrede op hem: Oratio
in obitum Fr. Junii (Lugd. Bat. 1602). Junius is vier malen gehuwd geweest: in 1569
met A g n e s d e M e e f uit Luik (overl. 1576); 4 April 1578 met E l i s a b e t h v a n
d e C o r p u t , dochter van J a n v a n d e n C o r p u t , burgemeester van Breda
(overl. 12 April 1587); 5 Dec. 1587 met J o h a n n a l'H e r m i t e (overl. in 1591); in
April 1593 met M a r i a G l a s e r (overl. 21 Oct. 1602). Vermelden wij nog dat zijn
autobiografie met zijn toestemming door Paullus Merula (zie dl. II, kol. 902-904) is
uitgegeven als: Vita nobilis et eruditi
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viri Francisci Junii .... (Lugd. Bat. 1595), vele malen herdrukt; en dat A. K u i j p e r
de uitgave bezorgde van: Opuscula theologica selecta Fr. Junii (Amst. 1882).
Zijn portret is gegraveerd door J. Matham, H. Bary, D.J. Sluyter, F. van Bleyswijk,
W. Swanenburch en een onbekend kunstenaar: het komt voor in Alma Academia
Leidensis, 35, in Icones Profess. Lugdun. (1613) en op een verzamelblad.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
604-616; bij de aldaar aangegeven bronnen voege men: F.L. R u t g e r s , Acta van
de Ned. synoden (Utr. 1889), 85, 498, 609; C. S e p p , Bibliographische
mededeelingen (Leid. 1883), 60, 62 v., 108, 178; L. K n a p p e r t , Bibliografische
inleiding tot de theologie (Leid. 1925), 101; d e z ., Het ontstaan en de vestiging van
het Protestantisme in de Ned. (Utr. 1924), 324, 325, 329, 373, 377, 378, 386, 392,
393; H.J. H o n d e r s , Andreas Rivetus ('s Gravenh. 1930), 54, 57, 72; G.P. v a n
I t t e r s o n , Franciscus Gomarus ('s Gravenh. 1930), passim (zie het Register).
Knipscheer

[Junius, Franciscus (2)]
JUNIUS (Franciscus) (2), geb. te Heidelberg in 1589 (of 1591 ?), overl. te Windsor
19 Nov. 1677, zoon van den voorg. uit diens derde huwelijk. Hij studeerde te Leiden
en werd in het voorjaar van 1617 predikant te Hillegersberg. Op de synode te Delft
in 1618 blijkt dat ‘doleerenden’ in zijn gemeente tegen hem optraden om zijn
remonstrantsche gevoelens. Gedeputeerden van deze provinciale synode hebben
hem in Februari 1619 geschorst en zouden hem als ‘buitengewoon’ leeraar toelaten
als het bleek dat hij zuiver was in de leer. In Juli/Augustus 1619 verklaarde hij, ‘dat
hij hem tot een ander studium hadde begeven’. Hij teekende een ‘akte van stilstand’.
Het blijkt dat hij daarna zich verdiepte in de oud-germaansche taalstudie, waarvoor
hij veel reisde. Tusschen 1642 en 1646 was hij te 's Gravenhage, daarna te
Amsterdam, van 1652 tot 1654 in Friesland; in 1655 vinden wij hem nog te
Amsterdam en te 's Gravenhage; in 1675 ging hij naar Oxford en Windsor. Zijn
handschriften worden nog te Oxford bewaard.
Zijn werk: De pictura veterum libri III (Amst. 1637, 2e dr. Rott. 1694) is in het
Engelsch door hem vertaald in 1638 en ook in het Nederlandsch als: De
Schilder-konst der ouden (Middelb. 1641; 2e dr. 1675). Nog schreef hij verscheidene
geleerde boeken in het Latijn.
Zijn 1618 geschilderd portret door A. van Dijck (?) is in de Bodleiaansche
bibliotheek te Oxford (gegraveerd door W. Hollar en G. Vertue), een kopie hiernaar
door A. van der Werff (gegraveerd door P. van Gunst) is in de Pinakothek te
München; een miniatuur door A. van Halen uit zijn Panpoëticon Batavum is in het
Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
617; Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 124; R. A r r e n b e r g , Naamregister van
Nederduitsche boeken tot 1787, 268; G.P. v a n I t t e r s o n , Franciscus Gomarus
('s Gravenh. 1930), 136v., 399, 402-408; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans 1900), 781 (no. 469).
Knipscheer

[Junius, Isaäc]
JUNIUS (Isaäc), geb. te 's Gravenhage omstr. 1586, overl. te Delft 10 Sept. 1636.
Hij werd predikant te Warmond in 1607, te Haarlem in 1612, te Katwijk a.d. Rijn in
1619, te Delft 30 Nov. 1625. Te Haarlem had hij een dergelijk lot als Dionysius
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Spranckhuysen (zie dl. V, kol. 789v.) en Henricus Geesteranus (zie dl. III, kol. 442v.).
Hij werd door
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de noordhollandsche synode van 1618 veroordeeld om zoo spoedig mogelijk
verplaatst te worden, maar met behoud van traktement. Hij schreef in die
omstandigheden tegen het werkje Requeste van de dolerende kercke tot Haerlem
zijn. Nootwendich vertooch van de onnoselheyt ende oprechtigheyt des E. Kercken
Raets van Haerlem .... (Haerl. 1617). Dit was tevens de aanleiding tot zijn vonnis.
In de laatste jaren van zijn leven schreef hij tegen de Apologia pro Confessione van
Simon Episcopius (zie dl. I, kol. 829-832) zijn: Antapologia, sive animadversiones
in XVI priora capita Apologiae Remonstrantium (Delft 1640), na zijn dood uitgegeven
door de zuidhollandsche synode. Zijn eerste vrouw was M a r i a C o r n e l i a
D u y c k e r s , zijn tweede J a n n e t j e R e v e r s e t .
Een theologisch student L u d o v i c u s J u n i u s , dien wij verder bijna niet kennen.
schreef: Tsamen-sprekinghe in de kerkelijke geschillen te Haarlem tusschen 1617
en 1618, blijkbaar partij kiezende vóór Isaäc Junius.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
62, IV, 619-621; A.H. H a e n t j e n s , Simon Episcopius (Leid. 1899), 90-94, 143,
154-162; Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 110, 126, 164, (1908), Bijl., 116; J.
T i d e m a n , De stichting der Remonstr. broed. I (Amst. 1871), 98, 104, 166, 306-309,
II (Amst. 1872), 222-235; J.D. d e L i n d v a n W i j n g a a r d e n , Antonius Walaeus
(Leiden 1891), 66-74; Catalogus van handschriften op de bibl. der Rem.-Geref.
Gem. te Rott. (Amst. 1869), 12, no. 112.
Knipscheer

[Junius, Jacobus]
JUNIUS (Jacobus), eigenlijk genaamd J a c o b u s d e J o n g , geb. te Middelburg
(?) in 1654. Hij was predikant te Sint Kruis van 1680 tot 1684. daarna te Nieuwvliet
waar hij uit zijn ambt ontzet is. Hij vestigde zich te Leiden, en schreef: Korte en
bondige verklaring over Joh. 4:20-24 (Leid. 1696).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
559; Kerkelijk Handboek (1919), Bijl., 137, 140.
Knipscheer

[Junius, Johannes]
JUNIUS (Johannes), gedoopt te Amsterdam 9 Juli 1670, overl. aldaar 19 Nov. 1729.
Hij werd predikant te Prinsenhage in 1695, te Loenen a.d. Vecht in 1702, te
Leeuwarden in 1712 en te Amsterdam 17 Febr. 1715. Zijn eerste vrouw heette
E l i z a b e t h J u n i u s , zijn tweede vrouw was J o h a n n a J a g e r . Hij schreef:
Eenige zedige doch korte aanmerkingen over de broedertwist van vier doopsgesinde
leeraaren (Amst. 1717), waartegen verscheen: Een radend antwoord op de vrage
na de zin en meyninge van J. Junius in zijn boek .... door M.W.J. (z. pl. 1717). Het
werk van Junius was gericht tegen de strenge Zonisten.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
621; Catalogus van de bibliotheek der Ver. doopsgez. Gem. te Amsterdam (Amst.
1919), 134v.; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl., 102, (1910) Bijl., 159, (1911) Bijl.,
165.
Knipscheer

[Junius, Johan Henricus]
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JUNIUS (Johan Henricus), overl. te Leiden 5 Mei 1828, was luthersch predikant te
Harlingen in 1805, en te Leiden sedert 1806. Hij schreef: De geboortedag des
Konings, godsdienstig gevierd (Leiden 1820).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 136.
Knipscheer

[Jut van Breukelerwaard, Pieter Nicolaas]
JUT VAN BREUKELERWAARD (Pieter Nicolaas), geb. te Amsterdam 26 Mei 1786
(als zoon van P i e t e r N i c o l a a s J u t en S a r a W e s -
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t e n d o r p ), ongehuwd overl. te Laag Soeren (gem. Apeldoorn) 24 Mei 1874. Hij
behoorde tot een gegoed koopmansgeslacht en was aanvankelijk effectenhandelaar
in zijn geboortestad. Later deed hij vele reizen door Duitschland, Rusland e.a. landen.
Genezing van een ondraaglijk lijden zocht en vond hij te Graefenberg, waar
Priessnitz, de grondlegger der geneesmethode door middel van water, groote
successen had geboekt. Daardoor werd hij een vurig voorstander der
natuurgeneeswijze. Geruimen tijd woonde hij te Hanau, maar in 1848 kocht hij het
landgoed Laag-Soeren, waar hij een thans nog bestaande inrichting voor
natuurgeneeswijze stichtte. Het kostte hem aanvankelijk de grootste moeite een
arts aan zijn inrichting te verbinden; ten slotte vond hij een duitsch geneesheer
daartoe bereid. Zijn stichting heeft hem heel wat verdriet en tegenwerking
veroorzaakt. Meestal anoniem vertaalde en bewerkte hij talrijke brochures en
geschriften op het gebied der natuurgeneeswijze. Wij noemen van zijn werken H.P.
R a u s c h , Verdediging van de watergeneeskunde en van de regten der menschheid
enz. uit het Duitsch vert. (Deventer [1840]); A.H. K r o e b e r , Leer-regel van Vincenz
Priesnitz, het koude water aan te wenden in verscheidene ziekten, z.p. [omstr. 1840];
Vincenz gezegd: de overwinnares, 5 dln. (Hanau 1840-48); De ambtenaar zonder
merinos-mutsje? Belangrijk nieuws uit Holland (van doctor Meerman). Hoogst
gewigtige bekeering van eenen aloöpath enz. Getrokken uit Hoogl. tijdschriften
(Hanau 1844); Het drietal kniegewrichten of de lieutenant, de predikant en de
hoedenmaker. Vrij vert. [uit het Hoogd.] (Hanau 1846); Wenken over
natuurgeneeskunde als toelichting tot de brochure ‘Neerlands vrijheid bedreigd door
het ontwerp van wetten op de geneeskunde’. Uit het Duitsch vert. (Amsterdam
[1851]); De keerzijde of twee aloöpathische geneesheeren en een Engelsche
predikant. Vert. uit het Duitsch en Eng. (Zutphen 1852); K i r c k m a y r , O e r t e l
e n v. S c h l e m m e r , De wegwijzer der gezondheid. Verklaring van de
aanwendingswijze en de uitwerkselen van het frissche water, als het beste behoeden geneesmiddel. Naar het Hoogd.
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(Amsterdam [1852]); Wat is geneeskunde? De drie behandelingswijzen van ziekten
getoetst en onderzocht door drie geneesheeren, alsmede drie opgeloste
vraagstukken (Amsterdam [1853]); De bouwvallige allopathie en de apothekers
vergiften vervangen door de natuurgeneeskunde. Vrij vert. uit het Duitsch.
(Amsterdam [1858]); B e r n . H i r s c h e l , Proeve eener geschiedenis der
watergeneeskunde. Uit het Hoogd. vert. 1e stuk (Amsterdam [1859]); W. M e i n e r t ,
Behandeling van de ziekten en verzwakking der mannelijke geslachtsdeelen,
uitgaande van het standpunt der natuurgeneesleer. Voorlezingen. Vrij [uit het Hoogd.]
vert. (Zutphen 1864); Wenk aan de Maatschappijen tot heil der maatschappij enz.
Aanhangsels over natuurgeneeskunde (Zutphen enz. 1865).
In 1853 diende hij als curator van Bethesda met zijn medecuratoren een verzoek
in Aan de Wetgevende magt van het Koningrijk der Nederlanden (Amsterdam 1853)
tot het uitvaardigen van een wet op de uitoefening der natuurgeneeskunde.
Zie: Ned. Leeuw IV (1886), 2 (genealogie Jut); Wapenheraut (1905), 401; J.A.
T o u r s , De geneeskundige badinrichting en het herstellingsoord te Laag-Soeren
in Eigen Haard (1893); G e e r t r u i d a C a r e l s e n , Herstellingsoord Laag-Soeren
in Eigen Haard (1922), 264; Bibliotheca medica (1930), 22, 188, 193-95, 283, 475.
Wijnman
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[Jutting, Theodorus]
JUTTING (Theodorus), geb. te Hoorn 30 Nov. 1812, overl. te 's Gravenhage 13
Aug. 1862. Hij studeerde aan het luth. seminarie te Amsterdam en werd in Oct. 1836
proponent. In 1839 vertrok hij naar de luthersche gemeente te Batavia, waar hij
predikant werd; eervol ontslagen in 1849. Zijn vrouw, E. v a n G o c h , overleefde
hem. Hij schreef: Geschiedenis der Evangelisch-luth. Gem. te Batavia (zie Bijdr. tot
de gesch. der Evg. luth. kerk in de Ned...., Utr. 1839-1845, dl. VI, 83-120).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 137 (ook over zijn vader en grootvader); 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. Woordenb. van Oost-Indische predikanten
(Nijm. 1893), 226.
Knipscheer

K.
[Kaakebeen, Christiaan Pieter]
KAAKEBEEN (Christiaan Pieter), geb. te Zeist in 1811, overl. in 1891, zoon van
Daniël Matthijs Kaakebeen, die volgt. Hij was predikant te Hoornaar sedert 1836 en
te de Lier sedert 1839; emeritus 1 Juli 1887. Hij schreef: De driehonderdste
verjaardag van den marteldood van Arent Dirksz. Vos, hervormer der gemeente in
De Lier (30 Mei 1570), met die gemeente herdacht ('s Gravenh. 1870) (zie dl. V,
kol. 1070).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
638; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 126, 134; Brinkman's Catalogus van boeken
enz. (1850-82), 611.
Knipscheer

[Kaakebeen, Daniël Matthijs]
KA(A)KEBEEN (Daniël Matthijs), geb. te Haarlem 11 Maart 1788, overl. te Weesp
30 Nov. 1835. Hij werd predikant te Zeist 6 Aug. 1809, te 's Hertogenbosch 3 Dec.
1815, te Middelburg 5 April 1818 en te Amsterdam 13 Sept. 1820. Zijn vrouw was
F r e d e r i k a M a r g a r e t h a J o h a n n a d e H a e s . Hij schreef enkele werken
van stichtelijken aard, die meermalen herdrukt werden,
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en opstellen in het Christelijk maandschrift voor den beschaafden stand en in den
Bijbelsche almanak.
Zijn portret is gegraveerd door J.P. Lange.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
638; Kerkelijk Handboek (1878), 606, (1908) Bijl., 103, (1909) Bijl., 139, (1910) Bijl.,
172; Alphab. naamlijst van boeken enz. (1833-49), 341; Brinkman's Catalogus van
boeken enz. (1850-82), 611; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en
Niermans 1900), 782, no. 472.
Knipscheer

[Kaas, Petrus]
KAAS (Petrus), geb. te Rotterdam 23 Maart 1742, overl. 20 Febr. 1816. Hij studeerde
te Utrecht in de godgeleerdheid en verdedigde als proefschrift Excercitatio philologica
in Car. Fr. Houbigant oratorii D.J. Sacerdotis prolegomena .... (Traj. ad Rhen. 1762).
Hij was predikant te Eemnes-Binnen (bevestigd 26 Mei 1765), te Lekkerkerk (bev.
4 Dec. 1768), te Sluis (bev. 18 Nov. 1770), te Brouwershaven (bev. 14 Aug. 1774)
en te Rotterdam sedert 15 Juli 1787.
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, 639; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 133,
153, (1909) Bijl., 126, 148, (1910) Bijl., 155.
Knipscheer

[Kalckhoff, Johan Gerhard Carel]
KALCKHOFF (Johan Gerhard Carel), geb. te Duisburg in Aug. 1770, overl. te Laren
(Gld.) 11 Nov. 1843. Hij werd predikant te Pannerden en Doornenburg 6 Aug. 1797,
te Hoofdplaat 26 Mei 1799, te Rittem 30 Maart 1800 en te Laren 10 Juni 1804. Hier
had hij sedert 1841 J a n B o e l e als hulpprediker. Zijn vrouw was M a r g a r e t h a
T h e o d o r a E l i s a b e t h C o o l h a a s . De Boekzaal van 1822 tot 1829 en 1837
bevat van hem vele bijdragen. Anoniem gaf hij uit: Proeve tegen de verbastering
der Ned. taal .... (Zutf. 1829).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
640; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 139, 151, (1909) Bijl., 134, 145; J.I. v a n
D o o r n i n c k , Bibl. v. Nederl. anonymen en pseudon. ('s Gravenh. en Utr. [1870]),
384, no. 3710 (vgl. 418, no. 4032); Alphab. naamlijst v. boeken enz. (1790-1833),
Supplement (1835), 68.
Knipscheer

[Kaldenbach, Adam Leonard]
KALDENBACH (Adam Leonard), gedoopt te Zutfen 6 Jan. 1767, overl. te Breda
25 Nov. 1830. Zijn ouders waren A r n o l d u s K a l d e n b a c h en M a r i a
M a r g a r e t h a H a g e d o o r n . Hij heeft gestudeerd in de letteren en was rector
aan de latijnsche scholen te Hattem (omstr. 1790 tot 1794), te Hoorn (tot omstr.
1803), te IJselstein en te Breda, waar hij zich 28 April 1807 vestigde. Hij gaf eenige
dichtbundels uit: Celsissimo .... Arausionis et Nassaviae Principi Gulielmo V Carmen
(z. pl. en j. [1788]); Mijn ledige uren I (Zutph. 1789); Het hoogste goed (Amst. 1791);
De vruchten mijner eenzaamheid (Hoorn 1794); Godsdienstige gezangen (Gron.
1798); Alexis en Alice (Amst. 1801); De peinzende Christen van P. Broes (zie dl.
IV, kol. 314) gevolgd, twee deelen met portret en platen (Amst. 1801); Carmina
(Amst. 1806); Lierzang den vorst en het vaderland toegewijd (Breda 1814); Oratio
de linguae latinae cognitione .... (Breda 1815), enz.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
643; Alphabet. naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 292.
Knipscheer

[Kalff, Hendrik Wouter]
KALFF (Hendrik Wouter), geb. te Amsterdam 24 Nov. 1834, overl. te Alkmaar 7
Nov. 1895. Hij werd remonstrantsch predikant te Boskoop 16 Oct. 1859, te
Amersfoort 13 Sept. 1863, te Alkmaar 4 Sept. 1892. Zijn vrouw was A n n a B u r g e r .
Hij schreef: Stephanus en Paulus (Amersf. 1865).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
644; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-82), 613.
Knipscheer

[Kalker, Hendrik van]
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KALKER (Hendrik v a n ) was in de 18de eeuw leeraar der Doopsgezinden te
Groningen. Hij gaf de belijdenis van J. v a n K o o m e n uit voor de oude zwitsersche
Gemeenten in Groningen met een bijvoegsel van zijn hand, zijnde Een korte
redengevinge van een dienst die gedaan wordt van dienaaren des Woords die men
oudsten noemt (Gron. 1744).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
645; Catalogus van de bibliotheek der Ver. doopsgez. Gem. te Amsterdam (Amst.
1919), 172, 188.
Knipscheer

[Kalker, Isaäk van]
KALKER (Isaäk v a n ), of v. C a l c a r , geb. omstr. 1678, overl. te Zaandam in Aug.
1756. Hij was doopsgezind prediker te Sappemeer bij de Gemeente der nieuwe
Zwitsers, voor wie hij in het Nederlandsch sprak. Sedert 1712 was hij leeraar van
de Oude Vlamingen te Oost-Zaandam. Zijn vrouw was een dochter van B a r e n d
Abramsz.
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S t r o o . Hij dichtte lofzangen en liederen voor zijn Doopsgezinde gemeenten.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
644; Catalogus van de bibliotheek der Ver. doopsgez. Gem. te Amsterdam (Amst.
1919), 276; J.I. v a n D o o r n i n c k , Vermomde en naaml. schrijvers I (Leid. 1883),
318.
Knipscheer

[Kalkoen, Johannes]
KALKOEN (Johannes), of C a l k o e n , geb. te Amsterdam 11 Jan. 1709, overl. ald.
14 Maart 1778. Zijn ouders waren W i l h e l m u s C a l k o e n en M a r i a P a n t e r s .
Zijn vrouw was J a c o b a v a n B e e c k (overl. 3 Oct. 1745), daarna A n n a
V e r s c h u y l . Hij werd predikant te Garderen 19 Juli 1733, te Voorthuizen 23 Oct.
1735, te Franeker 18 Sept. 1840, te Amsterdam 6 Aug. 1752. Hij schreef: Treur- en
troostgezangen ... (Fran. 1745), na het overlijden van zijn eerste vrouw.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
645; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 128, 159, (1908) Bijl., 102, (1911) Bijl., 151.
Knipscheer

[Kampe, Vincentius]
KAMPE (Vincentius) of P e t r i , Minderbroeder-observant, geb. in de Nederlanden,
werd 20 Juni 1519 tot bisschop van Gardar in Groenland benoemd. Reeds een
eeuw was voorbijgegaan zonder dat een der benoemde bisschoppen de reis naar
hun bisdom had ondernomen. Ten tijde van de benoeming van Vincentius Petri
bemoeide zich de aartsbisschop van Drontheim, Erich Walchendorff, met de inrichting
van een naar Groenland te zenden expeditie. Hij verloor de gunst van koning
Christiern II en ook zijn ambt van kanselier, moest omstreeks 1521 Noorwegen
verlaten en stierf 1522 te Rome. De bisschop van Gardar bleef in Scandinavië. Hij
was secretaris en raadsheer van koningin Christina, echtgenoote van koning Hans
van Noorwegen. Hij had ook een ambt aan het bisschoppelijk hof van Fioen en als
zoodanig werd hij bestuurder van het bisdom Odensee tijdens de afwezigheid van
bisschop Jens Andersen Beldenak, den voormaligen secretaris des konings van
Denemarken, 1520. De koning Christiern II beschuldigde Vinc. P. van verduistering
van juweelen der koningin Christina, van wie hij de testamentuitvoerder was geweest.
De Koning deed hem in de gevangenis werpen 1521. 1526 was hij vicaris van den
aartsbisschop van Upsala, Gustaaf Trolle, en van den bisschop van Abo in Finland,
Arundus Kurch. Deze verloor het leven 22 Juli 1522, terwijl hij over zee vluchtte
voor de vervolging van koning Christiern en schipbreuk leed. 1529 werd Vinc. P.
coadjutor van den bisschop van Roeskilde op het eiland Seeland, Joachim Roennow.
Deze stond zeer in de gunst des Konings, voldeed den Koning tot het uiterste, maar
gaf toch zijn katholieke overtuiging niet prijs. Hij werd om zijn standvastigheid in de
gevangenis geworpen 15 Aug. 1536 en stierf als martelaar voor zijn geloof in de
boeien 1542 .... Was zijn coadjutor ontrouw geworden aan de katholieke kerk? 1537
genoot hij nog zijn prebende in de Lieve-Vrouwekerk te Kopenhagen, verder is niets
van hem bekend. De voortgang van het protestantisme in de scandinavische landen
deed de missie van Groenland vergeten. Hij was de laatste benoemde bisschop
van Groenland.
Zie: G a m s , Series episcoporum, 334; E u b e l , Hierarchia Cath. III, 103, 217;
Groenlands historiske Mindesmaerker (Copenh. 1845) III, 193-198, 895; A. H e i s e ,
Dansk biogr. Lexikon IX (1895), 94-95; Revue Questions Historiques (1902), 581.
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[Kampen, Willem Abraham van]
KAMPEN (Willem Abraham v a n ), geb. te Leiden 25 Juni 1811. Zijn ouders waren
Nicolaas Godfried van Kampen (zie dl. III, kol. 660-662) en J a c o b a v a n
D u u r e n . Van 18 Dec. 1836 tot in Mei 1841 was hij doopsgezind predikant te
Wormer en Jisp, waarna hij zijn ambt neerlegde en later te Renkum woonde, voor
zoover bekend tot in 1864. Hij gaf uit: Leerredenen (Amst. 1841). De eerste druk
van den Catalogus der bibliotheek van de Ver. doopsgez. Gem. te Amst. II (Amst.
1888), blz. 280 voegt er bij dat deze bundel het tweede zestal is.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
656; Catalogus der bibliotheek van de Ver. doopsgez. Gem. te Amsterdam (Amst.
1919), 314; Alphab. naamlijst van boeken enz. (1833-49), 343.
Knipscheer

[Kamstra, Peter]
KAMSTRA (Peter), ridder, hoveling te Jelsum, overl. te Ulm in Wurtemberg in 1494;
hij was een machtig Schieringer en een onverzoenlijk tegenstander van het verbond
met Groningen van 1491; bij keizer Maximiliaan stond hij in hoog aanzien en had
bij hem grooten invloed; werd door hem in Aug. 1494 tot ridder geslagen. 1 Jan.
1494 werd hij verkozen als een der vier en twintig rechters of bijzitters van Friesland.
Hij overleed te Ulm, toen hij terugkeerde van den Keizer bij wien hij de belangen
der schieringsche partij en van zijn geslacht had bepleit. Zijn echtgenoote R e y n s c k
T z i g e r a v a n H o l w e r d (overl. in 1488, begr. te Jelsum), schonk hem o.a. een
zoon Renick van Kamstra, die volgt.
Zie: M.A. v a n R h e d e v a n d e r K l o o t e n R.N.G.M. B ä r , Genealogische
kwartierstaten van Nederlandsche geslachten ('s Gravenhage 1887-92) (kwartierstaat
Peter van Dekama).
Verzijl

[Kamstra, Renick van]
KAMSTRA (Renick v a n ), hoveling te Jelsum, overl. op Kamstra (later Dekamastate)
te Jelsum 9 April 1522, begr. in de kerk van het Minderbroedersklooster Galileën
(Galileërkerk) te Leeuwarden, zoon van den voorgaande, was mede-afgezant der
Schieringers naar keizer Maximiliaan (Aug. 1494), raadsheer in het hof van Friesland,
toen Karel V het bewind over dat land aanvaardde (1515) en als zoodanig meermalen
mede-afgezant naar laatstgenoemden vorst. Hij was gehuwd met G e r l a n t T h o e
H o x w i e r (overl. 12 Juni 1544, begr. in de Galileërkerk te Leeuwarden), waarvan
een erfdochter Reynsck van Kamstra, die Hette van Dekama huwde. (Vgl. artikel
Jw van Dekama).
Zie: M.A. v a n R h e d e v a n d e r K l o o t e n R.N.M.G.M. B ä r , Genealogische
kwartierstaten van Nederlandsche geslachten (kwartierstaat Peter van Dekama).
Verzijl

[Kannegiesser, Dietrich of Diederich]
KANN(E)GIESSER (Dietrich of Diederich), overl. te Paramaribo 28 Juni 1826. Hij
was luthersch predikant te 's Hertogenbosch van 11 Oct. 1806 tot in Oct. 1811,
daarna te Nijmegen. Van hier vertrok hij naar Paramaribo in 1824. Hij schreef:
Catechetischer Unterricht .... (Nijm. 1815; 2e dr. 1816), waarin Luther's kleine

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

catechismus is afgedrukt met toevoegsels. Zijn antwoord op een prijsvraag van
bestuurders van het Stolpiaansch Legaat is bekroond en uitgegeven. Het is een
verhandeling over den schijnstrijd der plichten. Een prospectus kondigde in April
1826 de uitgave aan van een West- Indisch tijdschrift ter bevordering van
verstandelijke en zedelijke beschaving te Paramaribo, maar zijn overlijden verijdelde
het voornemen. Zijn eerste vrouw was C a t h a r i n a J o h a n n a R o o s ; hij
hertrouwde met C a t h a r i n a E n g e l b e r t i n a J o h a n n a S c h u l t z (overl. in
1875).
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
657; J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Grav.
1925), 138; Alphab. Naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 294.
Knipscheer

[Karelsz., Cornelis]
KARELSZ. (Cornelis) of K a r e l s e n , waarschijnlijk geb. in het stadje Sichem in
Brabant in het begin der 16de eeuw, begr. te Amsterdam in de Oude Kerk 30 Mei
1554, boekverkooper. Als zoodanig werd hij geadmitteerd te Amsterdam 18 Sept.
1546, hoewel hij aldaar waarschijnlijk reeds vroeger gevestigd was. In 1550 huurde
hij van de stadsregeering een ‘stede opte nieuwe brug tusschen die twee doeren
van 't paelhuys’; zelf woonde hij bij de St. Olofspoort in ‘het gulden missael’, uit welk
uithangteeken zijn aanhankelijkheid aan de katholieke kerk blijkt. Door hem werden
een aantal boekjes uitgegeven op geneeskundig gebied, gedrukt bij Steven Joessen
te Kampen, n.l. Medicijnael Boeck .... per J o h a n n e m S c h o o v e r (moet zijn
S c h o e n e r ) .... wten Hoechduytsche getranslateert etc. (1551); Remedie curative
van Wonden ende zeeren des .... D. L a n f r a n c i .... getranslateert wte
Hoechduytsche (1551); Corte Instructie ende onderwijsinghe M. J o h a n n e s
C a r e t h a n i van de Aderlaten wten Hoechduytsche ghetranslateert (1551); Een
nieu Wondt Boeck ende Chyrurgien handtwerckinge .... Hoechduytsch gemaect per
S y m o n e m A n d r e e (1551); Den troest der crancker mensche .... door ....
F r a n c i s c u m H e n r i c i (1551) en Viervoudich Tractaet Boeck .... ghecopuleert
ende vergadert by S y m o n A n d r i e s s e n v a n A e m s t e l r e d a m (1552). Het
adres van Cornelis Karelsz. op deze boeken luidt: ‘by Sinte Olifs poorte int gulden
Missael. Voortsstaende ant Paelhuyske op dye Nyeuwe Brugghe’.
In 1551 moet bij hem verschenen zijn de eerste druk van het z.g.n. Leeskaartboek
van Wisbuy van C o r n e l i s A n t h o n i s z ., later nagedrukt o.a. door Jan Ewoutsz.
zoon Harmen Jansz. Muller (dl. VII, kol. 894). In 1553 was de bekende kaart van
Amsterdam van denzelfden Cornelis Anthonisz. bij Cornelis Karelsz. te koop.
Hij was omstr. 1540 gehuwd met H e y l t j e G o o d s c h a l c k s d r , na wier dood
(omstr. 1550) hij in 1551 hertrouwde met A n n a P a u w e l s d r . Uit het eerste
huwelijk werden geboren: C a r e l (geb. omstr. 1541, ‘innocent en miserabel’, jong
gestorven), Christoffel (geb. omstr. 1546, de bekende graveur, die den naam v a n
S i c h e m aannam, zie het art. in dit dl.), en H e n d r i k (geb. omstr. 1548, jong
overl.); uit het tweede huwelijk: T r u y e (geb. 1552, twee maal gehuwd) en
C o r n e l i s (geb. 1554, jong overl.). De weduwe van Cornelis Karelsz. hertrouwde
met den snijder Hendrık Warnarsz.
Hij had een broeder, G e r r i t v a n S i c h e m , die hopman was in spaanschen
dienst en blijkbaar wegens uitlandigheid bij de voogdijbenoeming der kinderen van
Cornelis Karelsz. werd gepasseerd. Deze komt, evenals Mr. Jan Dommer (in 1576
procureur-generaal van Friesland), als zwager voor van Maria Vos, gehuwd met
Jan Persyn, woonachtig op de Plaats te 's Gravenhage (1570). In 1572 lag hij met
een garnizoen te Voorburg en behoorde blijkbaar tot den aanzienlijken stand.
Zie: P. S c h e l t e m a , Aemstels Oudheid IV, (1861), 235; E.W. M o e s , De
Amsterdamsche Boekdrukkers en Uitgevers in de Zestiende Eeuw I (1900), 203
o.v.; Navorscher XVII, 77; Oud-Holland II (1884), 178, 186; Alg. Ned. Familieblad
XIII (1900), 267; Genealogische en heraldische bladen VI (1911), 279; C.P. B u r g e r
Jr., in
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Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen VII (1909), 3 en Het Boek II (1913), 282,
XX (1931), 322, 323; d e z ., Het Leeskaartboek van Wisbuy, uitg. J. K n u d s e n
(1920), Inl. XV; d e z ., De boek- en prentdruk in Amsterdam tot 1578 in Catalogus
der Historische Tentoonstelling Amsterdam (1925), 76.
Wijnman

[Karsten, Johan Antoon]
KARSTEN (Johan Antoon), geb. te 's Gravenhage 16 Apr. 1802, overl. te Sas van
Gent 3 Juli 1826. Zijn ouders waren Jan Wiedemann Karsten (zie dl. II, kol. 649) en
D o e t j e T u i n e n . Hij studeerde te Groningen en werd doctor theologiae op een
Dissertatio theologica inauguralis De Origene, oratore sacro (Gron. 1824), en werd
predikant te Sas van Gent 12 Sept. 1824. Na zijn dood plaatste zijn zwager M.A.
Amshoff (zie dl. VII, kol. 11) twee gedichten in den Groninger Volksalmanak (1838),
blz. 103-108. Zijn vrouw was L u k r e t i a J o h a n n a E l s i n a A m s h o f f .
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
665; J.W. W i j n d e l t s , Catalogus van acad. proefschriften I (Gron. 1901), 25;
Kerkelijk Handboek (1909) Bijl., 146.
Knipscheer

[Kaskee, Johannes]
KASKE(E) (Johannes), of K a s k i e , geb. te Groningen, overl. te Breda 12 Mei 1739.
Hij was predikant te Ruinen sedert 4 Apr. 1679, te Zaltbommel sedert 9 Apr. 1682,
te Breda sedert Sept. 1693; emeritus in Nov. 1730. Hij schreef: Oratio parentalis in
obitum .... Mariae Stuartiae .... Londini 7 Jan. (Breda 1695). Hij heeft een handschrift
nagelaten: Gedenkwaardige en historische aanmerkingen betreffende Breda 1723
(Cat. d. Bibl. J.H. Hoeufft, Amst. 1844, 231).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
666; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 164; De verrassing van Saltboemel na 350
jaren herdacht (niet in den handel), naamlijst van predikanten achterin.
Knipscheer

[Kasteele, Reinier Pieter van de]
KASTEELE (Reinier Pieter v a n d e ), geb. te Meliskerke 12 Juni 1767, overl. te 's
Gravenhage 25 Nov. 1845. Zijn ouders waren G. v a n d e K a s t e e l e en
E l i s a b e t h S o p h i a v a n H i e r s h o t . Hij werd predikant te Rozendaal 13 Sept.
1789, te Lent 28 Mei 1792, te Maastricht 27 Oct. 1793, te Breda 11 Sept. 1796, te
's Gravenhage 11 Oct. 1801; emeritus 10 Oct. 1833. Zijn eerste vrouw was M a r i a
R e g i s t a S c h o l t e , zijn tweede S a r a K l a z i n a d e K e m p e n a e r , zijn derde
A n n a A n t h o n i a v a n S c h u y l e n b u r c h . Hij schreef o.a.: Liederen en
woorden tot opwekking bij het godsdienstig Pinksterfeest ('s Gravenh. 1802) en
andere werken, ook van dichterlijken aard.
Zijn portret is gegraveerd door H.W. Caspari en in zwarte kunst door Ch.H.
Hodges.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
666-668; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 140, 154, (1907) Bijl., 108, 119, (1909)
Bijl., 138; Alphab. naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 297.
Knipscheer
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[Kat, Jacob of Cat]
KAT (Jacob) of C a t , doopsgezind leeraar van de jonge Friezen te Amsterdam die
in 1720 begonnen te vergaderen in de (Kleine) Zon, ook de Arke Noachs geheeten,
welke zich in 1752 vereenigden met de gemeente Zon. Hij was daar leeraar reeds
vóór 1736. Hij schreef: Kort begrip van de leere der Waarheyt volgens het gevoelen
der doopsgezinde Christenen 't Amsterdam in de Arcke Noachs. De tweede druk
hiervan verscheen te Amsterdam in 1736, de derde in 1747, een titeluitgave nog
eens in 1762. Het is met platen versierd. Het boekje gold als een geloofsbelijdenis.
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb van Protest. Godgel. in Ned. IV,
670; Catalogus van de bibliotheek der Ver. doopsgez. Gem. te Amsterdam (Amst.
1919), 261; R. A r r e n b e r g , Naamregister der Nederd. boeken tot 1787, 271.
Knipscheer

[Katz, Mr. Samuel]
KATZ (Mr. Samuel), zich noemende S i e g f r i e d K a t z , geb. te Zaltbommel 20
Juni 1845, overl. te Amsterdam 17 Jan. 1890, rechtsgeleerde. Zijn vader J a c o b
K a t z , van j o o d s c h e origine, was als tandmeester te Tirschtigel (in de voorm.
pruisische prov. Posen, thans op de grens van Polen en Duitschland) woonachtig,
doch heeft - daar hij zijn beroep reizend uitoefende - in verschillende plaatsen in
ons land vertoefd (o.a. in 1845 te Zaltbommel en later te Amsterdam) en overleed
te Antwerpen; zijn moeder heette A m a l i a B e t h m a n (n). Samuel was de oudste
van een zeer talrijk gezin. Reeds op jeugdigen leeftijd moest hij te Amsterdam zijn
brood verdienen met journalistieken en letterkundigen arbeid; o.a. was hij
medewerker van het toenmalige Volksblad voor Nederland, later van de Telegraaf,
terwijl hij eenige jaren de redactie voerde van Het Volksmuseum. Tijdschrift voor
Nederland, lectuur voor alle standen (4e en 5e j., Amst. 1867-68). Hij schreef ook
in zijn jonge jaren een tweetal romantische verhalen Remus di Salvadi, de
rooverhoofdman in de Ardennen. Een historische roman uit den tijd der Franschen
in Italië op het einde der 18e eeuw (Amst. 1862) en Misdaad ontmaskerd. Historische
roman (2 dln., Amst. 1864); verder verscheen nog van zijn hand in deze periode
Het levensmagnetismus. Wat het is en hoe het werkt (Amst. 1863) en Handboek
der welsprekendheid. Gids en leidraad bij de beoefening der welsprekendheid (Amst.
1869). Intusschen vond hij ondanks zijn moeilijke financieele omstandigheden
gelegenheid in de rechten te studeeren aan het Athenaeum te Amsterdam (1866-74);
ook te Leiden (22 Apr. 1869) en te Utrecht (19 Apr. 1873, 21 Oct. 1874 en 24 Sept.
1875) liet hij zich aan de universiteit inschrijven. Men zegt, dat Thorbecke tijdens
zijn studietijd een levendige belangstelling voor hem had. Na zijn uit den aard der
zaak langdurige studie, schreef hij een lijvig proefschrift, getiteld Partieele herziening
onzer wetboeken. Historisch staatsrechterlijke studie (Haarlem 1875), waarop hij
te Utrecht tot doctor in de rechten promoveerde.
Reeds tijdens zijn studie had Katz zich tot het openbare leven aangetrokken
gevoeld. Hij was een der eersten, die in volksbijeenkomsten zich beijverde kennis
te verspreiden omtrent onze staatsregeling. Gaarne noemde hij zich democraat,
zooals men in zijn levensbericht in het Alg. Handelsblad leest.
Na zijn promotie kreeg hij al spoedig een groote praktijk vooral in strafzaken. Als
jong advocaat maakte hij naam in de zaak van Bruyn, den secretaris der
Kanaal-Maatschappij, en in het toenmaals bekende proces van den koetsier van
den heer Bieruma Oosting te Heerenveen. Hij werd een der meest bekenden onder
de jongere leden der balie, vooral na de invoering van het nieuwe Wetboek van
Strafrecht (1886). Mr. L.W. van Gigch, Mr. J.P.A.N. Caroli (zie kol. 286 en kol. 126)
en de latere hoogleeraar Mr. D. Simons hebben toen op gelijke wijze naam gemaakt.
K a t z was een welsprekend en veelsprekend advocaat. met een eigenaardige
meesleepende overtuigingskracht. Ondanks zijn drukke praktijk liet hij zijn
werkzaamheid op staatkundig gebied evenwel niet varen en zoowel in geschrifte
als in vergaderingen bleef hij aan zijn overtuiging uiting
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geven. Bij de afscheiding der radicalen uit de kiesvereeniging ‘Burgerplicht’ bleef
hij aan het liberale vaandel trouw; als een van de uiterste linkerzijde bleef hij strijden
voor openbaar onderwijs en evenredige vertegenwoordiging. Bekend was zijn
bewondering voor Multatuli.
In 1882 behoorde hij met Mrs. H.L. Drucker en W.L.P.A. Molengraaf tot de
oprichters en eerste redacteuren van het Rechtsgeleerd Magazijn. Na het verschijnen
van den derden jaargang (1884) trad hij wegens drukke werkzaamheden uit de
redactie; de eerste drie jaargangen bevatten belangrijke bijdragen van zijn hand.
Hij stierf plotseling, na een kortstondige ziekte, aan longontsteking.
In Jeanne Collette van Mr. P a a p werd Katz als hoofdpersoon geteekend. Jongere
zusters van S. Katz waren o.a. J u l i a (gehuwd met Mr. L.W. van Gigch, zie kol.
286) en S o p h i a (gehuwd met P i e t e r H o r j u s v a n G e s t e l , auteur op
calligrafisch gebied, thans te Apeldoorn woonachtig).
Uit zijn op 24 Apr. 1879 te Amsterdam gesloten huwelijk met C a t h a r i n a M a r i a
A n n a C h a r l o t t a H e n r i e t t e G e e s i n k (een zuster van den bekenden
hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam) werden een drietal kinderen
geboren. De oudste zoon, Dr. J o h a n R u d o l f K a t z , geb. te Amsterdam 30 Apr.
1880, is thans privaat-docent in de biochemie aan de Universiteit te Amsterdam, de
tweede zoon Mr. K a r e l F r e d r i k K a t z , geb. te Amsterdam 12 Mei 1883, is als
advocaat te 's Gravenhage gevestigd, terwijl de dochter, Mr. C o r n e l i a F r i d a
K a t z , geb. te Amsterdam 29 Juli 1885, advocate te Amsterdam en lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal is.
Zie: Alba Studiosorum van Amsterdam, Leiden, Utrecht; Weekblad van het Recht,
no. 5814 (22 Jan. 1890), 4; Algemeen Handelsblad, 18 Jan. (Ochtendbl.), 19 Jan.
1890 (Av.bl.); Brinkman's Catalogus; Wie is dat? (1931), 131, i.v. C.F. Katz.
Wijnman

[Kayser, Nanning]
KAYSER (Nanning), geb. te Hoorn 5 Nov. 1611, aldaar overl. 24 Mrt. 1655. Zoon
van C o r n e l i s C o r n e l i s z . (overl. 28 Oct. 1641), lakenkooper, wonende in het
huis ‘In de Keiser’ op het Oost bij den Rooden Steen. Het huis vertoonde een in
steen uitgehouwen keizersbeeld (Karel V?) in den voorgevel.
Cornelis Cornelisz. wordt op de lijst der boongangers van 1617 en van 1619
aangeduid als Cornelis Cornelisz. i n d e K e i s e r , later op de regeeringslijsten
als burgemeester (1619-39) en als staet (1640, 1641) als Cornelis Cornelisz.
Keyser.
Zijn zoon Nanning wordt op de regeeringslijsten van Hoorn als schepen en
vroedschap (1634-42) vermeld als Mr. Nanning K e y s e r , als pensionaris (benoemd
vóór 1649) als Mr. Nanning K a i s e r en op zijn grafschrift als K a y s e r .
Na zijn promotie tot meester in de rechten vestigde deze zich in zijn geboorteplaats
waar hij bovengenoemde eereambten bekleedde. Als pensionaris nam hij in de
Staten van Holland deel aan de langdurige onderhandelingen over het afdanken
van het krijgsvolk, die er ten slotte toe leidden dat de Staten van Holland op 4 Juni
1650 aan het krijgsvolk, dat zij afgedankt wilden hebben en dat tot hun repartitie
stond, brieven van ‘discontinuatie van betaling’ zonden. Het onbevredigend resultaat
van het bezoek aan Hoorn van de bezending onder leiding van den stad-
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houder op 21 Juni 1650, had ten gevolge dat de pensionaris Kayser behoorde tot
de zes Statenleden, die op 30 Juli in hechtenis werden genomen. Op den avond
van 31 Juli werden de gevangenen naar Loevestein vervoerd, waarbij aan Kayser
vergund werd zijn 10-jarig zoontje J a c o b mede te nemen. Nadat op 3 Aug. een
vergelijk met Amsterdam getroffen was stemden de Staten van Holland toe in de
afdanking, overeenkomstig het laatste voorstel van den stadhouder, onder
voorwaarde dat de gevangen Statenleden in vrijheid zouden worden gesteld. De
steden moesten hen echter ontheffen uit hun posten.
Al spoedig na zijn terugkomst te Hoorn werd Kayser verkozen tot raad en
adviseerend fiskaal der admiraliteit van West-Friesland en het Noorderkwartier. Na
het overlijden van den stadhouder op 6 Nov. 1650 werd hij dadelijk weer benoemd
tot pensionaris van Hoorn en hij verscheen als zoodanig reeds op de dagvaart van
9 Nov. In 1652 en 1653 werd hij tot burgemeester van Hoorn verkozen.
Met het oog op de dreigende verwikkelingen met Engeland werd het van belang
zich den steun van bondgenooten te verzekeren en moesten bekwame
onderhandelaars naar de hoven van Zweden en Denemarken worden afgevaardigd.
Koenraad van Beuningen, pensionaris van Amsterdam, en Kayser werden
aangezocht als buitengewoon afgezant naar koningin Christina en koning Frederik
III te worden gezonden.
Intusschen brak reeds eind Juni 1652 de oorlog met Engeland uit en het werd
Augustus voor Kayser zich naar Denemarken, en September voor van Beuningen
zich naar Zweden kon begeven.
De koning van Denemarken verklaarde zich, overeenkomstig het in 1649 met
hem gesloten verdrag, bereid hulp met schepen te verleenen en liet zich door Kayser
bewegen om 22 engelsche schepen met scheeps- en krijgsbehoeften in de Sont
aan te houden.
Het eveneens in 1649 gesloten verdrag tot afkoop van den Sonttol, dat voor de
Republiek zeer nadeelig bleek te zijn, werd ontbonden en op 18 Febr. 1653 werd
een nieuw verdrag gesloten, waarbij bepaald werd dat de Sont voor engelsche
oorlogsschepen of gewapende koopvaardijschepen zou gesloten zijn. Ook verbond
de Koning zich om in de Sont een vloot van 20 oorlogsschepen bijeen te houden.
De invloed van Kayser in Denemarken werd zoo groot geoordeeld dat koningin
Christina van Zweden daarover opmerkte: ‘In Denemarken regeert geen Koning
meer, de Keizer doct alles’.
Kayser keerde vervolgens naar Holland terug en deed op 18 Maart 1653 verslag
over zijn verrichtingen in een vergadering van den Staten-Generaal. In Juli begaf
hij zich weer naar Denemarken, maar hij kon den Koning niet bewegen zijn vloot
bij die van de Republiek te voegen. Wel liet de Koning door zijn vloot eenige
nederlandsche koopvaardijschepen in veiligheid brengen. Kayser keerde op 8 Oct.
naar Holland terug en bracht op 28 Oct. verslag uit in de vergadering der
Staten-Generaal.
Tijdens zijn zending naar Denemarken stond Kayser in geregelde briefwisseling
met zijn vriend Johan de Witt, die als pensionaris van Dordrecht den afwezigen en
later zieken raadpensionaris Adriaan Pauw verving. Toen de Witt na diens overlijden
tot zijn opvolger werd benoemd en het aannemen nog in beraad hield, moedigde
Kayser hem daartoe aan, maar voegde aan lıet eind van zijn brief er aan toe dat
het hem, eenmaal raadpensio-
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naris, onverschillig moest zijn of hij heel of in stukken in zijn doodkist kwam.
Kayser was gehuwd met J a e p j e O u g e r s , uit welk huwelijk zes kinderen
geboren werden.
Zie: C.A. A b b i n g , Vervolg op V e l i u s ; S. C e n t e n , Vervolg der Historie van
Enkhuizen; J. S c h e l t e m a , Staatk. Nederland; W a g e n a a r ; B l o k ; N. J a p i k s e ,
Johan de Witt.
Wijdenes Spaans

[Keessel, Dionysius van der]
KEESSEL (Dionysius v a n d e r ), geb. te Dordrecht 16 Juni 1700, overl. te Deventer
12 Febr. 1755. Zijn ouders waren G o v e r t (G o d e f r i d u s ) v a n d e r K e e s s e l
en A d r i a n a M o l ; Dionysius Godefridus van der Keessel (zie dl. III, kol. 674)
was zijn zoon. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te
Brandwijk 25 Nov. 1725; te Katwijk a.d. Rijn in Juni 1726, te Deventer 10 Juni 1729.
Zijn vrouw was J o h a n n a W i l h e l m i n a C a b e l j a u w . Zijn geschriften doen
hem kennen als cartesiaansch Coccejaan. Hij schreef: Oorsprong en voortgang der
dweperij .... (Deventer 1744); De vastgestelde leer en praktijk van Neerlands Kerk
.... (Dev. 1749), met eenige vervolgen in 1750; Verhandeling over de
regtveerdigmaking .... (Dev. 1755), en eenige werken tegen Hét innig Christendom
van Schortinghuis (in 1746 en 1747).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
677-680; R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederd. boeken tot 1787, 272; Kerkelijk
Handboek (1907) Bijl., 107, 127, (1912) Bijl., 142; J.C. K r o m s i g t , Wilhelmus
Schortinghuis (Gron. 1904), 230-233, 242-253, 309, 320, 328-332, 336-338, 345 v.
Knipscheer

[Keiser, Isaäc Busch]
KEISER (Isaäc B u s c h ), geb. te Groningen 5 Mei 1805, overl. te Mensingeweer 2
Aug. 1867. Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid, ook te Luik in de
letteren en de wijsbegeerte. Zijn verhandeling Comparatio placitorum Platonis et
Aristotelis de ratione et principiis artis poeticae (Leuven z.j.) is met goud bekroond.
Hij werd predikant te Westerwijtwerd 12 Oct. 1828, te Mensingeweer 12 Aug. 1838.
Juist voor zijn dood had hij nog het grootste deel van de vergaderingen der Synode
te 's Gravenhage bijgewoond. Hij schreef ook veel in Waarheid in liefde, een
godgeleerd tijdschrift sedert 1837. Als lid van de Synode van de Ned. Hervormde
Kerk was hij o.a. lid van de commissie voor de samenstelling van den Vervolgbundel
op de evangelische gezangen. Zijn eerste vrouw was M a r g a r e t h a L u c r e t i a
E l i s a b e t h v a n H e y n i n g e n B o s c h ; zijn tweede vrouw H e n d e r i k a
J a k o b a d e R o c h e f o r t . Zijn uitgaven, vertalingen, opstellen in Waarheid in
liefde zijn elders volledig opgesomd. Wij noemen slechts: Het bestuur over de zorg
voor armen en verwaarloosden .... (Gron. 1853), en eenige van de vele opstellen:
Verslag van het werk van D.F. Strauss (1837); Wordt de aanvang der bekeering in
het N.T. geteekend als bij allen dezelfde of bij verschillende menschen verschillend?
(1840); Hoe gaan afbreken en opbouwen samen in het werk van Jezus en de
apostelen ter hervorming der menschheid? (1851); Hoe Petrus na zijnen val door
zijne medeleerlingen en door Jezus bejegend is (1853); Over den invloed der kerk
(1857); Gebruik der schoone kunsten door de kerk (1859); Jezus en de vrouwen
(1864); Paulus' leven en werkzaamheid toegelicht (1869).
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
681-684; Alphab. naamlijst van boeken enz. (1833-1849), 123, 312, 575; Brinkman's
Catalogus van boeken enz. (1850-82), 219, 753, 846, 1112, 1114;
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Kerkelijk Handboek (1914) Bijl., 159, 175; J. R e i t s m a , Gesch. van de hervorming
en de herv. kerk (3e dr. Utr. 1916), 778; Handelingen van de alg. synode der Ned.
Herv. Kerk 1867, 1868.
Knipscheer

[Keiser, Johan Gerard Busch]
KEISER (Johan Gerard B u s c h ), geb. te Westerwijtwerd 5 Mei 1834, overl. te
Amersfoort 11 Dec. 1905. Zijn vader was Isaäc B.K. (die voorgaat). Hij studeerde
te Groningen in de godgeleerdheid en werd predikant te Schingen c.a. 1 Maart 1857,
te Ulrum 6 Oct. 1861, te Noorddijk 9 Juli 1871, te Dalen 19 Mei 1878; emeritus 1
Nov. 1901. Hij vestigde zich te Amersfoort. Zijn vrouw was E v e r d i n a C o r n e l i a
T i j l . Hij schreef een opstel in Waarheid in liefde (1872), 699-758, getiteld: Welke
plaats bekleedt de belofte van loon in het onderwijs van Jezus? en in Geloof en
Vrijheid (1905), 329-349: Zijn de voorstellen tot reorganisatie der Ned. Herv.
kerkbesturen voor ons aannemelijk?
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
684; Kerkelijk Handboek (1911) Bijl., 182, (1914) Bijl., 162, 171; Handelingen van
de alg. synode van de Ned. Herv. Kerk 1898 en 1899.
Knipscheer

[Keith, George]
KEITH (George), geb. in Schotland omstr. 1639, overl. te Edburton (Sussex) 27
Maart 1716, een kwaker die op zijn vele wereldreizen ook ons land bezocht, o.a.
ook in 1677 de pas gestichte huisgemeente der Labadisten op Waltha-State te
Wieuwerd, bij welke gelegenheid Anna Maria van Schuurman (dl. I, kol. 1465) haar
afscheiding van de Gereformeerde Kerk verdedigde, die haar te wereldsch geworden
was. Verscheidene van zijn geschriften zijn in onze taal overgezet. Wij noemen hier
alleen zijn werk tegen de Doopsgezinden: Het decksel gescheurt ende een deure
geopent tot de eenvoudige om daer door te sien en tot het wesen te komen 't welck
met het decksel bedeckt is geweest onder de Mennonyten .... (Amst. 1670).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
685-687; Catalogus van de bibliotheek der Ver. doopsgez. Gem. te Amsterdam
(Amst. 1919), 205.
Knipscheer

[Keizer, Simon Dirk de]
KEIZER (Simon Dirk d e ), geb. te Amsterdam 14 Juni 1781, overl. ald. 6 Nov. 1847.
Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant te Zegveld 28 Aug.
1803, te Egmond-binnen 16 Nov. 1806, te Schagen 5 Nov. 1809, te Haarlem 8 Juni
1817, te Amsterdam 3 Mei 1818. Zijn vrouw was A n n a W i l h e l m i n a
J o n g b l o e d , wed. van J a n R u s t v a n S o o l i n g e n . Eenige verhandelingen
als antwoord op prijsvragen zijn van hem bekroond in 1813, 1815, 1817 en 1822.
Ook schreef hij eenige werken van stichtelijken aard ten gebruike bij het
godsdienstonderwijs en in huis, voorts opstellen in het Christel. maandschrift voor
den beschaafden stand, in de Bijdragen tot de beoefening en geschiedenis der
godgeleerde wetenschappen, de Recensent ook der recensenten, het Dagboek ten
gebruike bij den bijbelschen almanak (1835) en het Bijbelsch magazijn.
Zijn portret is als silhouet gelithografeerd door F. Schroeder.
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgeleerdheid in
Ned. IV, 687; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl., 103, 112, 117, 141 (vgl. 145 onder
Uitgeest), (1910) Bijl., 172; Alphab. naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 300.
Knipscheer

[Kelderman, Jan Reinier]
KELDERMAN (Jan Reinier), geb. te Dordrecht 6 Aug. 1672, overl. te Utrecht 4 Mei
1743. Zijn ouders waren R e i n i e r E n g e l b e r t z . K e l d e r m a n en J a n e t t a
H a g e r s . Hij werd predikant te Zwijndrecht 12 Juni 1701, te
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Oud-Beijerland in 1703, te Zwolle in 1711, te Utrecht 21 Mei 1714. Hij had bezwaar
tegen de doopvraag: ‘of gij niet bekent dat zij in Christus geheiligd zijn’? waarvan
de kerkelijke besturen hem trachtten terug te brengen, een geschiedenis van jaren.
Een adres daarover, aan de Utrechtsche Synode toegezonden in 1728, werd door
H. Venema (zie dl. II, kol. 1485-87) uitgegeven met bijvoegselen. Een tegenschrift
van prof. à Marck is daarover ook verschenen. De Staten van Utrecht gelastten in
1729 het geschil niet verder te behandelen. Zijn eerste vrouw was A n t h o n i a
B u i j s , zijn tweede A n n a v a n B e y m a . Hij schreef het eenige malen, ook met
gewijzigden titel, herdrukte werkje: Melk voor zuygelingen .... (Dordr. 1705: 17e dr.
1725) en: Ontledende tafel van de grondleer der Herv. Kerk .... (Dordr. z.j.).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
688-690; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 145, 170, (1910) Bijl., 166, (1912) Bijl.,
157.
Knipscheer

[Keller, Henricus]
KELLER (Henricus), geb. te Telgte (Munsterland) 3 Jan. 1607, monnik der
benediktijner-abdij Abdinghof in Paderborn 4 Nov. 1626, overleed aldaar als abt 17
Maart 1674. Een maand na zijn priesterwijding, 25 Mrt. 1631, werd hij als
onderkellenaar naar het hof te Putten op de Veluwe gezonden. In Holland was hij,
1638, een tijdlang huis-leeraar bij den graaf de Renesse van Elderen en Assendelft.
Een aanbieding om als administrator naar het klooster Stade bisdom Bremen over
te gaan nam hij niet aan. Daarop werd hij prior in de abdij Gladbach, waar hij de
regeltucht herstelde, die veel geleden had door de beroerten van den oorlog. 1646
werd hij prior in Abdinghof en 1647 treft men hem aan in Putten om den toestand
der goederen namens den abt na te gaan en de aldaar verblijvende broeders te
bezoeken. Hij werkte als prior zooveel hij kon voor het herstel en aanzien zijner
abdij, welke zoo schrikkelijk geleden had tijdens den 30-jarigen oorlog. Nog meer
herstelde en verbeterde hij, toen hij tot abt was gekozen, 7 Mei 1664. De Staten
van Gelderland dreigden, waarschijnlijk na den oorlog met Frankrijk en Munster,
met inbeslagneming der bezittingen van Abdinghof op de Veluwe. Tegen alle
verwachting in werd aan de bedreiging geen gevolg gegeven.
In het laatste jaar van het bestuur van abt Henricus kwam de missiestatie te
Barneveld tot stand door de plaatsing aldaar van den monnik van Abdinghof,
M e i n a r d u s v a n H o u t e n , geb. te Haarlem, overl. te Barneveld 8 Nov. 1680
in het huis der familie van Estveld.
Abt Henricus Keiler gaf eenige geestelijke werkjes uit, welke 1675 verschenen
o

als: Cophinus fragmentorum quae ceciderunt de mensa Rm D. Henrici .... 1675. 4 .
Zie: J.B. G r e v e , Gesch. der Benediktinerabtei Abdinghof in Paderborn (1894),
163-167; Archief aartsb. Utrecht XXXV, 197.
Fruytier

[Kemman, Frederik Wilhelm Gerhard]
KEMMAN (Frederik Wilhelm Gerhard), geb. in 1834, overl. te Ginneken 20 Nov.
1906. Hij werd predikant in de Hersteld evang. luth. gemeente te Hoorn 21 Maart
1858, te Zwolle 22 April 1860. Van hier werd hij 29 Maart 1876 benoemd tot predikant
in Ned. O.-Indië. Daar stond hij te Bandjermassin (1876), Amboina (1878),
Djokjokarta (1882), Buitenzorg (1883), en na een verloftijd te Buitenzorg (1887) en
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te Batavia (1890). Met verlof terug naar Nederland in 1895, kreeg hij eervol ontslag
en pensioen in 1898. Nog diende hij, na toelating tot de Ned. Herv. Kerk, de
gemeente Oirschot van 3 Juli 1898 tot zijn emeritaat in 1905. Hij vestigde zich te
Ginneken. In de Kalender voor de Protestanten in Nederland II (1857), 70-91,
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schreef hij: De begijnen in Nederland, en in III (1858), 172-208: De krankenverpleging
in de Christelijke Kerk, welke artikelen hij onderteekende F.W.G.K.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 139; 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. Woordenb.
van Oost- Indische predikanten (Nijm. 1903), 235.
Knipscheer

[Kemp, Cornelis van der]
KEMP (Cornelis v a n d e r ), gedoopt te Dirksland 7 Nov. 1702, overl. te Rotterdam
3 Juli 1772, zoon van Johannes van der Kemp (zie kol. 499). Hij studeerde te Leiden
in de godgeleerdheid, werd doctor ald. en predikant te Benthuizen in Sept. 1724,
te Oostzaan 28 Juli 1726, te Zierikzee 28 Nov. 1728, te Rotterdam 27 Nov. 1729.
Hier stelde de stedelijke regeering hem 31 Jan. 1743 aan tot hoogleeraar van de
illustre school, welk ambt hij 17 April d.a.v. aanvaardde met een latijnsche rede:
Over de Wondervrouw in de Openbaring van Johannes vermeld, vertoonende de
Kerk uitmuntend in leer en zeden. In het conflict tusschen Petrus Hofstede (1) (zie
dl. IV, kol. 762-764) en Theodorus van der Groe (zie dl. VI, kol. 636) over het
kerkelijke beroepingsrecht traden hij en anderen op met de uitgave: Klare en grondige
wederlegging van het nieuw verzonnen hollandtsch kerkelijk beroepingsrecht ....
Elders vindt men hierover meer. Ook over eenige uitgaven in verband met het
gerucht dat hij, als in strijd met de leer der erfzonde, een kind niet zou hebben willen
doopen omdat het ‘Agnes’ was genoemd (welke naam ‘rein’ of ‘onbesmet’ beteekent).
Het tijdschrift De Philanthrope of Menschenvriend had daarover in 1761 een
‘persiflage’ op Ds. van der Kemp geleverd (onderteekend: O r t h o d o x u s ). Een
ander verdedigde hem onder den schuilnaam A l e t o p h i l u s in De leugen en laster
.... C. van der Kemp .... aangewreven (Rott. z.j.). Nog zijn van hem eenige uitgaven
van stichtelijken aard en een Lijkrede op D. Schorrenburg (Rott. 1732). Zijn vrouw
was A n n a M a r i a v a n T e i j l i n g e n . Didericus van der Kemp, die volgt, was
zijn zoon.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
695-697; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 103, 153, (1908) Bijl., 136, (1909) Bijl.,
155; R. A r r e n b e r g , Naamregister van Nederduitsche boeken tot 1787, 272;
V e e r i s e n d e P a a u w , Vernieuwt kerkelijk, alphabeth .... (Enkh. 1750), 115.
Knipscheer

[Kemp, Didericus van der]
KEMP (Didericus v a n d e r ), geb. te Rotterdam 14 Dec. 1731, overl. te Leiden 4
Aug. 1780. Zijn vader was Cornelis v.d. K. (die voorgaat). Toen hij de erasmiaansche
school te Rotterdam verliet hield hij een Oratio de nonnullis Graecis Romanisque
Gajo Mucio Scaevola, quod ad laudem non inferioribus. Hij studeerde daarna in de
godgeleerdheid te Utrecht; hier hield hij 1 Nov. 1752, het jaar zijner inschrijving nog,
een Disputatio historica critica de Cornelio centurione et Sergio Paulo proconsule.
In 1756 werd hij licentiaat in de theologie. Voorts werd hij predikant te Streefkerk
14 Nov. 1756, te Zwijndrecht 30 Oct. 1757, te Purmerend 17 Juni 1759, te Dordrecht
24 Aug. 1760, te Leiden 4 Nov. 1764. Hier werd hij hoogleeraar in de
kerkgeschiedenis. Hij werd benoemd 29 April, is bevorderd tot doctor theologiae 27
Mei en hield zijn inaugureele rede 29 Sept. 1766. Deze rede had tot titel: De bona
spe, quae etiam nunc Ecclesiae Batavae supersit .... (Lugd. Bat. 1766) en in de
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vertaling: Inwijings-redevoering ten betooge van de goede hope welke ook thans
noch voor de Kerk van Nederland overschiete, en sommigen
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der voornaamste bewijsgronden voor dezelve, uit de kerkelijke geschiedenissen
meestal ontleend (Leid. 1767). Nog verscheen daarna: De gronden der goede hope
voor Neerlands Herv. Kerke verdedigd, ter beantwoordinge van den heere H.
Goodricke (Leid. 1770). Goodricke was een Engelschman, als advocaat te Groningen
gevestigd. Deze had in 1767 namelijk een anoniemen latijnschen brief tegen van
der Kemp (en tegen de Oratio de tolerantia van Gijsbertus Bonnet, zie dl. IV, kol.
202-204) doen verschijnen: Epistola ad virum F.P. de momentis et pondere Orationis
inauguralis Diderici van der Kemp de bona spe ..., waarop een andere ongenoemde
had uitgegeven: Brief aan den zeer Gel. N.C. over het belang en gewigt der
aanmerkingen op de inwijdingsredevoering van den hooggel. heer van der Kemp
.... (1767). Goodricke maakte zich nu bekend als de schrijver van de Episcola en
gaf uit: Proeve ter opheldering van sommige zaaken waardoor de schrijver van den
naamloozen latijnschen brief over de Oratio van prof. van der Kemp zijne
redeneeringen nader aandringt ... alsmede het gevoelen van prof. Bonnet ....
onderzoekt (Gron. 1768). Na van der Kemp's antwoord hierop in 1770 (zie boven)
liet Goodricke nog volgen: De belangen der Christelijke vrijheid en verdraagzaamheid
in de publieke kerk van Nederland. Ook A. Comrie (zie dl. VII, kol. 316) mengde
zich in deze zaak. In 1774 bekleedde van der Kemp het rectoraat. Hij legde deze
waardigheid neer 8 Febr. 1775 met een Oratio de eo quod res Christiana a Juliani
in ipsam odio maxime lucrata fuit. Zijn opvolger als rector was Frederik Bernard
Albinus (dl. IV, kol. 24), die reeds 23 Mei 1775 stierf. Van der Kemp heeft daarna
diens opvolger geïnstalleerd met een oratie, die voorafgegaan werd door zijn:
Oratiuncula de justissimis doloris caussis ..., waarin hij Albinus prees. Behalve de
kerkgeschiedenis werd hem in 1779 opgedragen het onderwijs in ‘de godgeleerdheid’
na den dood van Jan Jacob Schultens (zie dl. V, kol. 713). Op 15 Juli opende hij
zijn lessen in dat vak met: Oratio de Gregorio Nazianzeno imitabili theologis nostris
exemplo .... Slechts een jaar heeft hij dit ambt bekleed. Zijn vrouw was
Margaretha Elizabeth van de Wall.
Er bestaan portretten van hem.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
697-700; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 112, 131, 160, 171, (1908) Bijl., 139 (bij
te voegen); Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans), 316,
no. 8193, 782, no. 475; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1911),
83; dez., Bibliografische inleiding tot de theologie (Leid. 1925), 114; J. R e i t s m a ,
Gesch. van de hervorming en de herv. kerk, 3de dr. (Utr. 1916), 699.
Knipscheer

[Kemp, Johannes van der]
KEMP (Johannes v a n d e r ), gedoopt te Rotterdam 20 Maart 1664, overl. te
Dirksland 17 Nov. 1718. Zijn ouders waren C o r n e l i s J a n s z . v a n d e r K e m p
en T r i j n t j e J a c o b s d r . v a n A n d e l . Hij werd predikant te Dirksland in 1692.
Zijn vrouw was A l i d a R o g g e . Hij is het meest bekend, tot in onzen tijd toe, om
zijn 53 preeken over den catechismus: De Christen geheel en al het eigendom van
Christus in leven en sterven, vertoont in drie en vijftig predikatiën over den Heidelb.
Katechismus .... (Rott. 1717; 19e dr. 1779). Vóór dien tijd verscheen: De Heid. Kat.
kortelijk geopent en verklaart .... vragen en antwoorden .... (Rott. 1713; 2e dr. 1756).
Voorts vermelden wij: De verborgentheid van de verbonden Gods met den mensch
.... (Rott. 1710; 4e dr. Amst. 1764); Drie ondervinde-
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lijke brieven (Amst. z.j.; herdr. Amst. 1731, Leid. 1736); en Immanuels ondertrouw
.... (pl. en j. onbekend). Cornelis van der Kemp (zie kol. 498) was zijn zoon.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
694; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 111; R. A r r e n b e r g , Naamregister van
Nederduitsche boeken tot 1787, 272.
Knipscheer

[Kemp, Pieter van der]
KEMP (Pieter v a n d e r ), geb. te Delft 28 Sept. 1809, overl. te Nijmegen 1 Juni
1881, was de zoon van P. v a n d e r K e m p en M.G. H a z e l h o r s t . Na het
overlijden zijner ouders werd hij in 1822 in het delftsche weeshuis opgenomen. In
1826 kwam hij in de fundatie van Renswoude aldaar. In 1828, nu in het haagsche
huis dier fundatie, werd hij leerling aan de teekenacademie.
In 1830 kwam hij in dienst bij den architect der rijks gebouwen T.F. Suys, doch
in hetzelfde jaar, nadat Suys naar Brussel verhuisd was, keerde hij terug naar Delft.
Hij ontving als leerling der haagsche teekenacademie zesmaal een eereprijs. In
1832 deed hij met goed gevolg examen voor landmeter.
Hij werd in 1834 onderbaas bij de aannemers Boef en de Laat en voldeed hen
zoo goed, dat zij hem in 1835 deelgenoot in hun zaak maakten. Te Leiden en te
Tilburg bouwdè deze firma in dezen tijd roomsch-katholieke kerken en te Haren
(Noord-Brabant) een seminarium.
Hij werd 22 Oct. 1837 door den raad van Nijmegen benoemd tot
gemeente-architect en ging dus uit de zaken zijner firma. Hij heeft daar 42 jaren
met vrucht gearbeid. Van den aanvang der uitbreiding, omstreeks 1850, en vooral
tijdens en na de ontmanteling heeft hij deze uitbreiding zoodanig geleid, dat Nijmegen
een schoone stad geworden is.
Hij bouwde aldaar in 1839 den schouwburg en de sociëteit Burgerlust, in 1845
het burgerweeshuis; in 1849 de Eusebiuskerk te Arnhem, in 1856 de kerk te Renen,
in 1859 die te Vlaardingen, alle roomsche kerken.
In 1846 deed hij met Fijnje (dl. l, kol. 908) en Kock (dl. VII, kol. 718) een reis naar
Hongarije. ter beoordeeling van een door den architect Beszedes opgemaakt ontwerp
voor een open waterverbinding van Pesth met Szegedin.
In 1845 was hij expert in een geschil tusschen de erfgenamen van koning Willem
II en den aannemer van Berkum betreffende den bouw der protestantsche kerk te
Apeldoorn. In 1861 werd hem met twee leden van Gedeputeerde staten van
Gelderland opgedragen, de schade, door den watersnood ontstaan, te schatten. In
1874 werd hij lid der commissie tot herziening van de belastbare opbrengst der
gebouwde eigendommen.
In 1865 werd hij bekroond voor een ontwerp voor verbetering van de inrichting
der gierpont te Nijmegen. Dit ontwerp is niet uitgevoerd.
In 1865 werd hij leeraar in het rechtlijnig teekenen aan de hoogere burgerschool
en aan de burger avondschool. In 1879 verkreeg hij wegens gezondheidsredenen
verlof en met ingang van 1 Jan. 1881 eervol ontslag.
Zie: de Opmerker van 11 Juni 1881.
Ramaer

[Kempe, Adriaan]
KEMPE (Adriaan), of K a m p e , overl. in Oct. 1779. Hij was doopsgezind leeraar bij
de Vereenigde friesche en waterlandsche gemeente te Medemblik (kort vóór 1730).
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Zijn vrouw was C o r n e l i a M e t s c h a a r t (of M e s s c h a e r t ). Hij schreef: Jesus
Christus de paerel en pronk van 't geslachte der menschen .... (Medemblik 1740),
dat met nog eenige andere in een bundel van acht preeken verscheen.
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
724; Catalogus van de bibliotheek der Ver. doopsgez. Gem. te Amsterdam (Amst.
1919), 244; S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. der Doopsgez. in Holland enz. (Amst.
1847) II, 194; d e z ., Gesch. der Doopsgez. in Groningen (Leeuw. en Gron. 1842)
I, 171; N o o r d b e e k e n M a u r i k , Naamrol der Godgel. schrijvers, 4e dr. (Amst.
[1752]), 355; Inventaris der archiefstukken van de Ver. doopsgez. Gem. te Amst.
(1884), niet in den handel, tweede stuk, tweede afdeeling, 40 v.
Knipscheer

[Kempe, Marinus Cornelissen van Zierikzee]
KEMPE (Marinus Cornelissen) v a n Z i e r i k z e e , schepen van Vlissingen 1575,
raad 1577, equipagemeester van de stad Vlissingen en het kasteel van Rammekens,
overleden 5 Dec. 1605.
Zie: Grafschriften St. Jacobskerk Vlissingen in Arch. Zeeuwsch Gen. (1913).
van Beurden

[Kemper, Hendrik]
KEMPER (Hendrik) was luthersch predikant te Hoorn van 5 Oct. 1749 tot 10 April
1762. Van 1769 tot 30 April 1775 stond hij te Paramaribo. Over het kerkelijk leven
te Hoorn vernemen wij in zijn: Afgedwongen waaragtig verhaal van de geresene
onlusten .... (Hoorn 1761). Dit geschrift werd beantwoord met: Verdediging van de
uitgedaagde luthersche kerkenraad te Hoorn uitgegeven door D i r k R e e k , J a n
C l a e s z . W a y , J a n T r e i j s e , L a u r e n s E e k , J a c o b L o u w i e s en P i e t e r
R o s t (Hoorn 1761). Ook schreef H. Kemper een lijkrede op Joh. Henr. Vos (zie
aldaar).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
724; J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 139; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 164.
Knipscheer

[Kennedy, Hugh]
KENNEDY (Hugh), geb. in het Noorden van Ierland in 1698, overl. te Rotterdam 3
Nov. 1764. Hij werd 18 Aug. 1737 uit Schotland beroepen in de Schotsche gemeente
te Rotterdam. Zijn vrouw was M a r g a r e t S c o t t .
Van de ‘Nykerksche beroeringen’ (zie in dit deel in voce Gerardus Kuypers) toonde
hij zich een voorstander. Hij bracht deze verschijnselen in verband met
buitenlandsche ‘revivels’ in die dagen. Zijns ondanks wekten zijn geschriften daarover
veel tegenzin; maar zij werden veel gelezen en vaak herdrukt. Wij noemen: Nederige
verdediging van het werk des H. Geestes, in de overtuiging en bekeering van vele
zielen, eenige jaren geleden in Schotland, en nu onlangs te Nieuwkerk .... (Rott.
1751; 2e dr. 1751); Aenmerkingen dienende tot opheldering van de sterkte en
genoegzaemheid der blijkbaerheid voor een groot werk der genade tot Nieuwkerk
.... (Rott. 1752). In het geschil tusschen Aug. van der Sloot en J.J. Brahe (zie dl. I,
kol. 448) schreef hij: God, die den Godloozen rechtvaerdigt, hetgeen bijdroeg tot
bevrediging der partijen (vgl. V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Biogr. Woordenb.
van Protest. Godgel. in Ned. I, 557-560).
Er bestaat een portret van hem.
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
725-728; R. A r r e n b e r g , Naamlijst v. Nederduitsche boeken tot 1787, 274.
Knipscheer

[Keppel, Bernhardus van (1)]
KEPPEL (Bernhardus [v a n ]) (1), geb. te Zaltbommel 1 Nov. 1628, overl. te
Amerongen in Juli 1712. Zijn ouders waren N i c o l a a s K e p p e l e n C l a r a
J a n s . Een G e r a r d u s K e p p e l ( i u s ) was in 1584 proponent, in 1591-92 als
leen-predikant (?) te Zutfen na de herovering door prins Maurits, daarna te Twelloo
(R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta IV, 30, 36, 40, 47,
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V, 194: Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 157, 166). Bernh. van K. studeerde te Utrecht
in de godgeleerdheid en was predikant te Beesd van 13 Maart 1653 tot Dec. 1654,
daarna te Amerongen c.a. Hij schreef o.a.: Den keursteen des geloofs, en had als
leerling Godert baron van Reede Ginckel, vriend van Willem III, den eersten graaf
van Athlone (vgl. dl. III, kol. 1017-20), wiens heldendaden en terugkeer uit Ierland
naar Amerongen hij in een werk heeft geprezen: Kloekmoedige veerdigheid bekroont
met graaflijke weerdigheid .... (Utr. 1692). Er bestaat een door hem geschreven
foliant, het Kercken-boeck van de gemeente Amerongen, waarin aanteekening van
gedoopten, getrouwden, lidmaten, notulen van den kerkeraad enz. Zijn eerste vrouw
was M a r i a v a n S t e r c k e n b o r g h , zijn tweede vrouw G e e r t r u i d a v a n
Swoll.
Zie: d e B i e e n l o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
728; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 117, (1910) Bijl., 150.
Knipscheer

[Keppel, Bernhardus van (2)]
KEPPEL (Bernhardus [v a n ]) (2), gedoopt te Utrecht 4 Nov. 1685, overl. ald. 21
Mei 1756. Zijn ouders waren A n t o n i K e p p e l en M a r i a v a n K e u l e n , zijn
grootvader was Bernhardus van Keppel (1) (zie boven). Hij studeerde te Utrecht in
de godgeleerdheid en was predikant te Vleuten van 20 Maart 1712 tot 23 Maart
1727. Te Monnikendam was hij daarna tot 1744 in dienst. Moeilijkheden over den
doop van kinderen, wier ouders geen lidmaten van de kerk waren, brachten hem
in verschil met de overheid, waarom burgemeesters en vroedschap hem ontzetten
uit zijn ambt met inhouding van traktement, hoewel de synoden van Noordholland
(1747) hem bleven handhaven. Hij vestigde zich te Utrecht en schreef hier: De
waarheit vervolgt en verdrukt, en het recht der kerk verraaden en verkracht .... (Utr.
1744; twee drukken). A.A. v a n T o l l , predikant te Lopik, gaf daarop uit:
Verhandeling over den kinderdoop (1745), waarin hij de overheid in dezen prees.
Zijn zwager P. Nahuijs (zie dl. I, kol. 1356) nam het voor hem op in de voorrede van
het tweede deel van zijn Kort begrip der Chr. religie, evenals Cornelis de Witt,
predikant en hoogleeraar in de oostersche talen te 's Hertogenbosch, met zijn: Eere
en leere van den heere Bern. Keppel.... (1746). Bij zijn dood was Keppel in
handschrift gereed met een Bijbels en Zakelijk Woordenboek en met de uitgave er
van begonnen. Ds. J.G. S t a r i n g h te Gouderak bezorgde haar verder, 21 deelen
(Amst. 1797). Voorts zijn van hem nog verscheidene geschriften en vertalingen
bekend die men elders vindt aangewezen. Zijn vrouw was M a r i a E l i s a b e t h
N a h u y s , dochter van Henricus Nahuys (zie dl. I, kol. 1355).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 729-732; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl., 131, (1910) Bijl., 168; R. A r r e n b e r g ,
Naamregister v. nederduitsche boeken tot 1787, 274, 488; Alphabetische naamlijst
van boeken enz. (1790-1831), 569.
Knipscheer

[Kerchem, Cornelis van]
KERCHEM (Cornelis v a n ), geb. te 's Gravenhage 9 Sept. 1760, overl. te Maarssen,
huize ‘Richmond’, 1 Juli 1829, zoon van Mr. F r a n s en van C l a r a M a r g a r e t h a
Repelaer.
Hij werd reeds in 1776 luitenant-ter-zee, 23 Oct. 1783 extraord. kapitein bij de
admiraliteit van Amsterdam en in 1792 ordinaris kapitein-ter-zee. Op den 25 April
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1791 voerde hij het bevel over het fregat ‘Zeepaard’ en lag toen in den Helder. Van
1791-92 behoorde hij tot het Middell. Zee-eskader van den vice-admiraal van Braam
als kapitein op
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het ‘Zeepaard’ dat 24 stukken voerde. Met ditzelfde schip werd hij in het najaar van
1791 naar Tripolis gezonden, waar hij den consul Warnsveld in zijn ambt herstelde
en verdere geschillen uit den weg hielp ruimen. Van 1792-93 kruiste hij in de Middell.
Zee en werd in 1793 kolonel en kapitein-ter-zee. Toen in 1796 de nederlandsche
vloot onder den schout-bij-nacht Lucas in de Saldanhabaai zonder slag of stoot in
handen der Engelschen viel, werd een zeekrijgsraad benoemd, die deze gebeurtenis
zou onderzoeken; tot de leden daarvan behoorde ook kolonel van Kerchem.
Hij werd later directeur der marine en commandant van Amsterdam, in welke
hoedanigheid hij tot de beveiliging der stad meewerkte. Koning Lodewijk benoemde
hem tot ridder in de Orde van de Unie. Uit den zeedienst getreden, woonde hij
ambteloos te Maarssen op de buitenplaats ‘Spruytenburg’ die hij 9 Jan. 1827 voor
ƒ 8100 verkocht aan Jan Hendrik Vreedenburgh, grondeigenaar te Maarssen; daarna
woonde hij op ‘Richmond’ aldaar, waar hij twee jaar later overleed.
Hij huwde te Wassenaar 4 Aug. 1793 met W i l h e l m i n a L u c r e t i a B l o y s
v a n T r e s l o n g , geb. te 's Gravenhage 21 Jan. 1770, overl. te Maarsseveen 27
Mei 1825, dochter van den kolonel-ter-zee Cornelis Johan (2) (zie dl. VIII, kol. 129)
en van diens tweede gade 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 één zoon en zes dochters. De zoon, C o r n e l i s J o h a n n e s v a n
K e r c h e m woonde als rentenier te Maarssen, was gehuwd met A n n a
T h e o d o r a E d u a r d i n a B o d d e n s , doch stierf kinderloos in 1859. Een dochter
huwde met P i e r r e G u y d e C o r a l t e Amsterdam, een andere met
B a l t h a s a r N o l t h e n i u s , een derde met Mr. D i e d e r i k R e i n h a r d P h i l i p
baron v a n T u y l l v a n S e r o o s k e r k e n .
Zie: d e J o n g e , Gesch. Ned. Zeewezen VI, st. I, 425; Gedenkschr. Kon. Orde
der Unie, 45; Geneal. Herald. Bladen I, 308.
Regt

[Kerckhoven, Gudula van den]
KERCKHOVEN (Gudula v a n d e n ), geb. te Roermond in 1595, overl. te Venlo 12
Mei 1672, dochter van H i e r o n y m u s v.d.K., griffier van het souvereine hof van
Gelder te Roermond, en van B e a t r i x H e l e n a K u y c k h o v e n . Zij trad op
20-jarigen leeftijd in het Annuntiatenklooster ‘Trans Cedron’ te Venlo en werd aldaar
15 Juni 1615 gekleed. Zij leidde er een leven van versterving en gebed en nam
steeds de geringste bezigheden anderen uit handen en verrichtte ze met de grootste
blijdschap. Ook onderhield zij zeer nauwgezet alle kloosterlijke verordeningen, vooral
het slot, en ontzag zich niet, zonder onderscheid van persoon, al degenen zusterlijk
te vermanen, welke zij op eenige overtreding betrapte. Eveneens was zij vol liefde
en goedertierenheid jegens armen en behoeftigen. Zij nam gedurende vele jaren
het ambt van discrete in het klooster waar. Den 18 Febr. 1635, op
Vastenavond-Zondag, werd zij door tusschenkomst van de zalige Johanna van
Valois, stichteres harer orde, wonderbaar genezen van een ziekte, die haar
gedurende twee jaren had bezocht en haar meestal bedlegerig hield. Deze
wonderbare genezing is eigenhandig door haar opgeteekend. Zij ligt begraven
tusschen het tweede en derde venster in het pand tegenover het kapittelhuis, aan
den kant van het werkhuis naar de zijde van de plaats. Van haar familieleden
vermelden wij: haar broeder J u d o c u s (geb. omstr. 1590, overl. 27 April 1657),
raad van het souvereine hof van Gelder te Roermond, die 21 Oct. 1654 tot kanselier
werd bevorderd; deze was gehuwd met C o n s t a n t i a v a n R u y s s c h e n b e r g ,
natuurlijke
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dochter van J e a n v a n R., heer van la Rochette en voogd van Fléron, uit welk
huwelijk van 1617-31 acht kinderen in de roermondsche doopregisters staan
opgeteekend; haar zuster C o r n e l i a was gehuwd met N i c o l a a s M a e n , griffier
aan genoemd hof na den dood van zijn schoonvader (1628); hij was sedert 24 Oct.
1629 lid van de H. Sacramentsbroederschap in de St. Christoffel-kathedraal en ook
van de O.L. Vrouwe-broederschap Op ter Poorten; hij overleed te Roermond 20
Aug. 1664; een andere zuster, A l e i d i s (ged. te Roermond 29 Jan. 1609), huwde
in 1628 C o r n e l i s v a n R a n d e n r a e d t , licentiaat in de rechten, scholtis van
het graafschap Horn, eveneens scholtis en stadhouder van het land van Thorn.
Zie: M. H u b . H. M i c h e l s , Geschiedenis der Lorettokapel te Genooi en de
daarmede in verband staande Geschiedenis der Kloosters Mariëndael te Genooi
en Trans Cedron te Venlo (Venlo 1917), 42-43, 63, 213-219; H. O p d e L a a c k ,
Wonderbare genezing van Zuster Gudula van Kerckhoven op Zondag
Quinquagesima 1635 in Nieuwe Venlosche Courant d.d. 28 Febr. 1920; over haar
familie: J. V e r z i j l , Genealogie van den Kerckhoven (m.s.), eveneens, Limburg's
Jaarboek IX, 1-2 (1903), 164, 169; over Judocus: J.L. G e r a d t s , Bijdrage tot de
geschiedenis van den Souvereinen Raad in het Overkwartier van Gelderland te
Ruremonde (1580-1794), academisch proefschrift (Leiden 1860), 119 (waar ten
onrechte wordt gezegd, dat J. is ged. te Antwerpen 29 Jan. 1594, als zoon van Joost
en van Elisabeth Martens); verder: aanteekeningen over de kanseliers van
genoemden raad in Limburg's Jaarboek XVII, 4 (1911), 311; over Constantia van
Ruysschenberg: Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXXIV
(1898), 231-232; over Nicolaas Maen: Limburg's Jaarboek IX, 1-2 (1903), 125, 129,
139, XXVIII, 3-4 (1922), 113, 115, XXXIV, 1 (1928), 9.
Verzijl

[Kerkhoff, Everhardus]
KERKHOFF (Everhardus), geb. te Wesel 21 Nov. 1718, overl. te Elden 4 Dec. 1776.
Zijn ouders waren J o h a n K e r k h o f f en C a t h a r i n a G e e r t r u i d
B r o e k h u i z e n . Hij studeerde te Groningen in de filosofie en de theologie en werd
predikant te Elden en Driel 28 Nov. 1745. Hij schreef eenige gedichten in het Latijn,
zooals blijkt uit zijn uitgave: Poéma Gallicum .... (Arnh. 1758), en uit: In memoriam
Henrici Wijkniet; In memoriam Sam. Henr. Manger; In honorem Petri Wijnstok, alle
te vinden in Boekzaal 1751, 1755, 1765.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 732; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 123, 125 (?).
Knipscheer

[Kerkhoff, Hans]
KERKHOFF (Hans), overl. 29 Maart 1866. Hij werd predikant van de Herst.-evang.
luth. gemeente te Gorkum 19 Febr. 1837, te Amsterdam 10 April 1841; emeritus
April 1864. Hij schreef: Leerrede op den 300-jarigen sterfdag van Luther (Amst.
1846); en Beantwoording van eenige vragen bij gelegenheid der vergadering van
het Amsterdamsch matigheidsgenootschap (21 April 1847) (Amst. 1847).
Zie: J. L o o s j e s . Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 141; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1833-49), 350; J.
L o o s j e s , Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 249; 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), 251, Bijl. 124.
Knipscheer
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[Kersseler, Johannes]
KERSSELER (Johannes), overl. te Middelburg in 1605. Hij was luthersch predikant
te Middelburg
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sedert 18 Febr. 1591. Waarschijnlijk vertaalde hij: P. C l a s e r , Veertig aanvechtingen
des duyvels daer door hij ons geerne aen 't ghebedt verhinderen oft daerinne
twijfelachtig maken soude .... (z. pl. 1596).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 141; J.W. P o n t , Gesch. van het lutheranisme in de Ned. tot 1618
(Haarl. 1911), 448, 501-505; J. L o o s j e s , Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s
Gravenh. 1921), 87, 89, 91; vergel. F.J. D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der
Amst. luth. gemeente (Amst. 1856), 22.
Knipscheer

[Kerstens, Hyacinthus Constantinus Fredericus]
KERSTENS (Hyacinthus Constantinus Fredericus), geb. te Alkmaar 23 Mrt. 1821,
overl. te Mil 28 Apr. 1887, was de zoon van den geneesheer F.J. K e r s t e n s ,
burgemeester van Boksmeer.
Hij deed in 1843 met goed gevolg examen voor candidaat-notaris en werd 15
Juni 1844 benoemd tot griffier van het kantongerecht te Boksmeer.
Hij was reeds vroeg als warm liberaal populair in zijn omgeving en werd 17 Sept.
1850 in het district Grave tot lid der Provinciale staten van Noord-Brabant en 12
Juni 1860 tot lid van de Tweede Kamer in het district Boksmeer gekozen. Hij was
in laatstgenoemd lichaam van weinig beteekenis en hield het medegaan met de
liberalen langer vol dan de meesten zijner medeleden uit Noord-Brabant. Zoo stemde
hij nog 26 Nov. 1867 tegen de staatsbegrooting van Buitenlandsche Zaken, 25 Mrt.
1868 vóór de motie-Blussé tot afkeuring van de Tweede Kamerontbinding door het
kabinet van Zuylen - Heemskerk, 10 Mrt. 1870 voor het voorstel van minister de
Waal tot regeling van de erfpacht in Nederlandsch Oost-Indië en 31 Mei d.a.v. voor
de door dien minister voorgestelde regeling der suikercultuur aldaar. Hij werd 16
Febr. 1870 met ingang van 1 Mrt. d.a.v. benoemd tot notaris te Mil. Daar dit geen
bezoldigd staatsambt was, behoefde hij wegens deze benoeming niet als Kamerlid
af te treden.
Kort daarna werd hij benoemd tot administrateur van de
Noord-Brabantsch-Duitsche spoorwegmaatschappij, eigenares van den spoorweg
Bokstel - Wezel. Hij nam laatstgenoemde betrekking waarschijnlijk aan, omdat hij
vermoedde, bij zijn periodieke aftreding niet herkozen te zullen worden.
Evenals de meeste liberale Roomschen stemde hij 15 Sept. 1870 tegen de
afschaffing der doodstraf, die met 48 tegen 30 stemmen werd aangenomen.
Hij achtte het noodig, ten einde zijn Kamerzetel te behouden, te bewijzen, dat hij
goed clericaal geworden was en greep de gelegenheid daartoe aan, toen de koning
van Italië zich in Sept. 1870 van Rome had meester gemaakt en hetgeen nog van
den Kerkelijken Staat over was geannexeerd had. Naar aanleiding van een algemeen
petitionnement van Roomsch-Katholieken aan onzen Koning, waarin men zich over
die annexatie beklaagde, interpelleerde Kerstens het demissionnaire kabinet van
Bosse-Fock op 19 Dec. 1870 over de vraag, welk gevolg aan dat petitionnement
gegeven kon worden. De minister van Buitenlandsche Zaken Roest van Limburg
had reeds ontslag gekregen en zijn liberaal-katholieke ambtgenoot van Mulken,
minister van Oorlog, die tijdelijk met Buitenlandsche Zaken belast was, antwoordde,
dat de regeering in deze naar haar oordeel niets kon verrichten, daar Nederland
een onzijdige mogendheid was. Kerstens stelde een motie voor, waarin het ministerie
uitgenoodigd werd, stappen te doen tot herstel der pauselijke souvereiniteit over
hetgeen Kerkelijke Staat geweest was. Nadat door
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Fransen van de Putte (dl. IV, kol. 1099) een motie was ingediend, inhoudende, dat
het niet onze roeping is, zulke stappen te doen, trok Kerstens, daar het hem bleek,
dat verscheidene liberalen bezwaar tegen laatstgenoemde motie hadden, de zijne
in; hij meende, dat door verwerping daarvan meer kans op verwezenlijking zijner
denkbeelden zou bestaan dan bij verwerping van zijn motie. Werkelijk werd de motie
van de Putte met 42 tegen 32 stemmen verworpen, maar nu stelde Cremers (dl. II,
kol. 351) een motie voor, inhoudende dat de houding der regeering werd
goedgekeurd en deze werd met 39 tegen 35 stemmen aangenomen.
Niettegenstaande deze pogingen van Kerstens en een manifest aan de kiezers
werd hij bij zijn periodieke aftredingen als lid der Staten op 9 Mei en als Kamerlid
op 13 Juni 1871 niet herkozen.
De spoorwegmaatschappij, van welke hij administrateur was, werd eenige jaren
na zijn optreden door een overeenkomst met de Maatschappij tot exploitatie van
staatsspoorwegen gered. Vele tientallen jaren liepen er sneltreinen uit verschillende
deelen van Duitschland, ja zelfs van Triëst naar Vlissingen over deze lijn, hoewel
de weg over Venlo veel korter was. Toen de overeenkomst met de
exploitatie-maatschappij eindigde en zij niet genegen was haar te verlengen (vele
jaren na het overlijden van Kerstens), ging de Noord-Brabantsch-Duitsche
spoorwegmaatschappij failliet.
Hij huwde J a c o m i n a M a r t i n a d e B o n t , geb. 23 Oct. 1824, overl. 10 Febr.
1904, bij wie hij 4 zonen en 2 dochters had. Een zoon werd notaris te Leiden, een
ander ingenieur van den Nederlandsch-Indischen waterstaat.
Ramaer

[Kesler, Johannes Jacobus]
KESLER (Johannes Jacobus), of K e s s l e r , geb. te Bremen 7 Juni 1716, overl. te
Amsterdam 24 Febr. 1791. Zijn ouders waren K a r o l u s K e s s l e r en T i b e t h a
B r o y e l . Hij werd hofprediker bij Johanna Charlotte markgravin van Brandenburg
te Herford 17 Mei 1739; van 15 Sept. 1743 tot 1749 arbeidde hij te Steinfurt, waar
hij sedert 9 Maart 1745 ook hoogleeraar was. Hij aanvaardde dit ambt met een
Oratio de necessaria theologo tinguarum orientalium cognitione (Steinf. 1745). Op
12 Juni 1747 promoveerde hij te Groningen op een Disputatio theologica de
promulgatione benedictionum et imprecationum e montibus Garizim et Ebal (Gron.
1747). Op 21 Sept. 1749 werd hij hoogduitsch predikant te Amsterdam. Over zijn
geschriften tegen Hillebrand Janssonius, zie in dit deel in voce. Zijn eerste vrouw
was C h r i s t i n a M a g d a l e n a A d r i a n a B u c k s u l b e r ; zijn tweede vrouw
heette S a n d r i n a F r e e r s . Hij schreef nog eenige godgeleerde opstellen, waarvan
wij noemen: Aanmerkingen over het vijfde hoofdst. des agtt. boeks der Joodsche
oudheden.... (Amst. z.j.); Vervolg der aanmerkingen.... (1766); Aanmerkingen over
de poorten der helle.... (1766); Aanmerkingen over Joh. 3:13 (1767).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
737-739; R. A r r e n b e r g , Naamrejister van nederduitsche boeken tot 1787, 275;
Kerkelijk Handboek (1908) Bijl., 102.
Knipscheer

[Kesler, Paulus Matthias]
KESLER (Paulus Matthias), geb. te Paesens 1 Juni 1762 overl. te Nijega 17 Dec.
1824. Zijn ouders waren J a n A d a m K e s l e r en A l b e r d i n a H o f k a m p ; zijn
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grootvader heette eveneens P a u l u s M a t t h i a s K. Hij studeerde in de
godgeleerdheid te Franeker en werd predikant te Dronrijp 25 Nov. 1787. Ontzet

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

507
uit zijn ambt in 1798, is hij in 1808 korten tijd ‘rector’ te Bolsward geweest, doch
reeds op 6 Nov. 1808 weer predikant te Nijega geworden. Zijn leven was wel zeer
bewogen maar niet van groote beteekenis. Zijn patriotsche gevoelens gaven
aanleiding tot verbanning uit Friesland, ja tot vrij langdurige afzondering in hechtenis,
waaruit hij in 1795 weer bevrijd werd. Hij had geschreven: Twee leerredenen....
(Amst. 1794), en na zijn bevrijding een gedicht: Aan mijne vrijheid, gelijkheid en
broederschap beminnende Amstellaaren.... (Amst. 1795).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
734; Kerkelijk Handboek (1911) Bijl., 149, 172; T.A. R o m e i n , Naamlijst der
predikanten in Friesl. (Leeuw. 1886), 255, 271, 442, 553; Alphab. naamlijst van
boeken enz. (1790-1833), 303.
Knipscheer

[Kesschietre van Havre, Franciscus Henricus Antonius Joannes
de]
KESSCHIETRE VAN HAVRE (Franciscus Henricus Antonius Joannes d e ), geb.
te Boksmeer 16 Dec. 1771, overl. te Velp (Noord-Brabant) 8 Mei 1828, was de
oudste zoon van J e a n B a p t i s t e C h a r l e s F r a n ç o i s d e K e s s c h i e t r e
v a n H a v r e en C o r n e l i a M a g d a l e n a K a a t s .
Hij ging in militairen dienst, maar schijnt het niet tot luitenant gebracht te hebben.
Omstreeks 1800 werd hij baljuw te Gemert en bleef daar in verschillende
regeeringsambten, totdat hij 17 Aug. 1819 met ingang van 1 Jan. 1820 benoemd
werd tot schout van het 1e district van Noord-Brabant, Boksmeer, een ambt
overeenkomende met souspréfet uit den franschen tijd. Hij ging te Velp wonen, waar
hij overleed.
Hij werd 29 Aug. 1814 benoemd tot lid der Provinciale staten van Brabant (later
Noord-Brabant) voor het platteland en werd in 1815 toegewezen aan het kiesdistrict
Gemert - Asten. Bij zijn periodieke aftreding tegen Juli 1823 verzocht hij niet voor
een herkiezing in aanmerking te komen; hij werd 2 Juni te voren vervangen.
Hij huwde 22 Aug. 1808 M a r i a A g n e s J u d i t h C o r n e l i a P a u l i n a
T h e r e s i a V e r h e i j e n , geb. in 1777, overl. 14 Nov. 1821, bij wie hij een zoon
en 2 dochters had.
Ramaer

[Kesschietre van Havre, Mr. Gasparus Franciscus Maria Petrus
de]
KESSCHIETRE VAN HAVRE (Mr. Gasparus Franciscus Maria Petrus d e ), geb. te
Antwerpen 13 Juni 1776, overl. te Boksmeer 18 Aug. 1821, was de jongste zoon
van J.B.C.F. d e K e s s c h i e t r e v a n H a v r e en C.M. K a a t s .
Hij studeerde in de voormalig oostenrijksche Nederlanden en werd omstreeks
1800 advocaat te Boksmeer. In 1811 werd hij aldaar tot maire, in 1814 tot schout
benoemd.
Hij werd 29 Aug. 1814 benoemd tot lid der Provinciale staten van Brabant (later
Noord-Brabant) voor het platteland en werd het volgende jaar toegewezen aan het
kiesdistrict Boksmeer. Op 1 Juni 1819 werd hij, waarschijnlijk in overeenstemming
met zijn wensch, als zoodanig niet herkozen.
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Hij huwde M a r i a F r a n c i s c a A n t h o n e t t a U r s u l a P o r t m a n s , overl.
23 Febr. 1854, wed. van Josephus Franciscus van de Mortel. Bij haar had hij een
zoon en 2 dochters.
Ramaer

[Kessel, Gosuinus van]
KESSEL (Gosuinus v a n ), geb. te Engelen 3 Sept. 1703, overl. te 's Gravenhage
8 Maart 1756. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd 29 Juni 1728
predikant te Grosthuizen en Avenhorn, 18 Dec. 1729 te Koog a.d. Zaan, 26 Oct.
1732 te Naarden, 24 Oct. 1734 te Hoorn, 28 Aug. 1735 te 's Gravenhage. J.I.
Rauwertsz,
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schreef een lijkrede op hem: De pligt der gemeente omtrent haar afgestorvene
voorgangers ('s Gravenh. 1756). Zijn eerste vrouw was J a c o b a C a t h a r i n a
T i e r e n s , zijn tweede vrouw C a t h a r i n a H u i j g e n s . Vele van zijn
gelegenheidspreeken zijn uitgegeven. Wij noemen: Neerlandts Gedenk-dag ofte
historische predicatie betr. de honderdjarige gedachtenisse van den Munsterschen
vreede.... 13 Maart 1748 .... ('s Gravenh. 1748). Geroemd wordt zijn preek bij den
dood van W.K.H. Friso, overl. 22 Oct. 1751.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
736; R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederd. boeken tot 1787, 275; Kerkelijk
Handboek (1907) Bijl., 119, (1908) Bijl., 115, 122, 126, 132.
Knipscheer

[Keuchenius, Clemens]
KEUCHENIUS (Clemens), geb. te Alem (gedoopt 23 Jan.) 1707, overl. te Schiedam
14 Jan. 1788. Zijn ouders waren P e t r u s K e u c h e n i u s en M a r g a r e t h a
P e r e g r i n u s . Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd
adjunct-predikant bij zijn vader te Vucht in 1732. Hij volgde zijn vader op na diens
overlijden op 22 Maart 1743, en werd er emeritus 1 Nov. 1782. Zijn vrouw was
J o h a n n a C h r i s t i n a H o o f t . Hij schreef twee werkjes over het opzienbarende
huwelijk van Abdias Velingius (zie dl. III, kol. 1278), waarvan de titels luiden: Berigt
en verantwoording.... (Breda 1749), en Het ijdel roepen van do. Abdias Velingius,
wederlegt in een vertoog, waar in duidelijk aangetoond werd, dat zeer ongegrond
zijn alle de beswaarnissen, dewelke Zijn Ed. heeft ingebragt tegen het boekje van
den-heer Corn. de Witt (zie dl. V, kol. 1144).... ('s Hert. 1749).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s . Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
742.
Knipscheer

[Keuchenius, Petrus]
KEUCHENIUS (Petrus), geb. te 's Hertogenbosch 12 Aug. 1654, overl. te Arnhem
14 Jan. 1691. Zijn ouders waren C l e m e n s K e u c h e n i u s en G e r t r u d
B u s c h m a n . Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid, ook te Utrecht, en
werd predikant te AIem en Maren in 1679, te Tiel in 1686 en te Arnhem in 1689.
Zijn eerste vrouw was C o r n e l i a v a n M i n n i n g e n , zijn tweede vrouw
C a t h a r i n a L y c o c h t h o n . Zijn ‘annotata’ zijn deels nog bij zijn leven verschenen,
daarna herdrukt; deels met een voorrede van Johannes Alberti (zie dl. I, kol. 58-60)
uitgegeven nog lang na zijn dood; en wel onder de titels: Annotatorum pars prior in
IV Evangelia et Acta apostolorum (Amst. 1689; herdr. 1709) en Annotata in omnes
N.T. libros.... cum praefatione Joannis Alberti (Lugd. Bat. 1755).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 741; Kerkelijk Handboek (1878), 609, (1903) Bijl., 114, 156; L.D. P e t i t ,
Repertorium .... van tijdschriftartikelen I, 1360.
Knipscheer

[Keulen, Antonie van]
KEULEN (Antonie v a n ), overl. na 1559. Hij was een der oudste doopsgezinde
‘bisschoppen’ en is door Menno Simons (zie dl. IV, kol. 969) en Dirk Philips gewijd
(tusschen 1542 en 1547). Hij was op de bijeenkomst te Emden, waarschijnlijk ook
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te Goch in 1547. Om meeningsverschil over de menschwording van Christus
scheidde hij van hen. Langen tijd arbeidde hij in het gebied van den Nederrijn, vooral
te Keulen. Hij is ook in 1533 te Munster geweest.
Zie: Mennonitisches Lexikon (Frankf. a.M. 1913), 76; K. V o s , Menno Simons
(Leid. 1914) 90-92, 100-107; Doopsgezinde bijdragen (1894), 18-22.
Knipscheer
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[Keverberg, Mr. Frederik Hendrik Carel Ernest baron de]
KEVERBERG (Mr. Frederik Hendrik Carel Ernest baron d e ), geb. te Stonar in
Engeland 25 Juli 1825, overl. te Kessel 27 Sept. 1876, was de zoon van C.L.G.J.
baron de Keverberg (dl. VII, kol. 708) en S.L.F.C. baronesse v o n L o ë .
Hij studeerde te Leiden, waar hij 3 Juni 1844 werd ingeschreven en waar hij 9
Juni 1848 op stellingen in de rechten promoveerde.
Hij ging op het kasteel Kessel in nederlandsch Limburg wonen en werd in 1851
tot lid van den raad en tot wethouder dier gemeente gekozen. Beide eindigden bij
zijn periodieke aftreding in Sept. 1859. Hij was eenige malen zonder succes
candidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer voor het kiesdistrict Roermond,
totdat er in 1864 door de benoeming van Cornelis tot een bezoldigd rijks-ambt een
vacature in dat lichaam ontstond. Men was ten gevolge eener brochure van Regout
(dl. VI, kol. 1165) ontevreden op het ministerie-Thorbecke en nu stelde de Keverberg
zich per advertentie tegen Cornelis candidaat op de limburgsche wijze en deelde
daarin aan de kiezers mede, dat zijn leus was: weg met Thorbecke. Dit sloeg in en
hij werd met kleine meerderheid 1 Mrt. 1864 gekozen. Maar reeds op 14 Juni d.a.v.
trad hij periodiek af en nu werd Cornelis met zeer kleine meerderheid gekozen.
Op 9 Mei 1865 werd hij in het district Venlo tot lid van de Provinciale staten van
Limburg gekozen. Op 10 Juli 1865 wees hij op de zorgelooze wijze, waarop de
stembussen den nacht na de verkiezing bewaakt werden. Zoo hadden te Heythuysen
en te Neer verscheidene logeergasten in de kamer, waar twee veldwachters tot
bewaking der bussen sliepen, overnacht. Hij stemde daarom tegen toelating der in
het district Weerd gekozenen; zij werden evenwel met 35 tegen 1 stem toegelaten.
Op 9 Mei 1871 werd hij als statenlid niet herkozen.
Hij huwde 23 Juni 1857 jkvr. L o u i s e J o s e p h i n e M a r i e d e V i l l e r s d e
P i t é , geb. 12 Jan. 1836, overl. 26 Mrt 1896. Zij hadden een dochter.
Ramaer

[Keverberg d'Aldengoor, Charles Frédéric Joseph baron de]
KEVERBERG D'ALDENGOOR (Charles Frédéric Joseph baron d e ), geb. te Halen
18 Juli 1769, overl. aldaar 16 Juli 1835, was de jongste zoon van C h a r l e s
E m m a n u e l G a s p a r J o s e p h d e K e v e r b e r g en A n n e M a r i e
Josèphe de Weichs de Roesberg.
Hij werd in 1800 lid van het bestuur van het departement Meuse Inférieure en 10
Jan. 1811 benoemd tot prefect van het departement Ems Supérieur.
Na den omkeer werd hij 1 Sept. 1815 door koning Willem I tot lid van de Tweede
Kamer benoemd. Op 30 Juni 1817 benoemde deze hem tot lid van de Eerste Kamer.
Hij bleef dit tot Oct. 1830, toen Limburg, waarin zijn goederen lagen, door belgische
troepen bezet werd. Hij was als zijn broeder (dl. VII, kol. 708) een warm vriend van
het Oranjehuis. Hij beleefde niet meer, dat het deel van Limburg, waar hij woonde,
n.l. het kasteel Aldengoor onder Halen, weder Nederlandsch werd.
Hij huwde 1 Mei 1821 M a r i e A g n e s E n g e l b e r t i n e v o n K e r c k e r i n c k
v o n B e r g , geb. 7 Jan. 1791, overl. 24 Sept. 1852. Het huwelijk was kinderloos.
Ramaer

[Kicherer, George Carel Aegidius]
KICHERER (George Carel Aegidius), geb. te 's Gravenhage 1 Juli 1807, overl. te
Utrecht 17 Sept. 1836. Hij studeerde te Amsterdam en te Leiden in de godgeleerdheid
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en werd luthersch predikant te Monnikendam, nadat hij eerst aldaar als
adjunct-predikant werkzaam was geweest, 20 Juni 1830. Van hier ging hij naar
Utrecht, waar hij zijn intrede deed 25 Mei 1834. Hetgeen F.J.
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Domela Nieuwenhuis (zie dl. IV, kol. 1026-28) op 9 Oct. 1836 tot zijn nagedachtenis
gesproken heeft is gedrukt in Bijdragen tot de gesch. der Evg. Luth. Kerk, 1ste stuk,
blz. 143-150. Hij schreef: Afscheids- en gedachtenisrede .... van Monnikendam 4
Mei 1834 (Utr. 1834); Iets ter gedachtenis van L.W.G. Breseman (Utr. 1835). In
handschrift is nog van hem: Juvenilia, prouti post ejus mortem colligere aut ex
autographis describere licuit amico J.C. Schultz Jacobi (bibliotheek v.h. Evg. Luth.
Seminarie te Amsterdam). Zijn vrouw heette W i l h e l m i n a G e e r t r u i d a
T e l t i n g (overl. in 1873).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
747; J. L o o s j e s , Naaml. v. predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 142.
Knipscheer

[Kicherer, Johannes Jacobus]
KICHERER (Johannes Jacobus), geb. te 's Gravenhage in 1775, overl. na 1849.
Hij studeerde te Leiden (ingeschr. 27 Sept. 1796) en te Utrecht (ingeschr. 13 Oct.
1797), maar meldde zich in 1798 aan bij het Nederl. Zendelinggenootschap. Dit
nam hem aan als zendeling en droeg hem over aan het Londensche
Zendelinggenootschap, dat hem met J.Th. van der Kemp (zie dl. II, kol. 654-657;
d e B i e e n L o o s j e s , a.w. 701-706) naar Zuid-Afrika zond. Hij kwam in het
voorjaar 1799 te Kaap de Goede Hoop aan en vestigde zich alleen onder
Bosjesmannen en Hottentotten te Blijvooruitzichts-fontein. Toen hij in 1803 te
Rotterdam terugkwam, waren drie van zijn gemeenteleden bij hem, die te 's
Gravenhage werden gedoopt en als lidmaten aangenomen. In 1804 teruggekeerd,
vestigde hij zich te Graaf-Reinet.
Hij schreef: B e r i c h t e n a a n g a a n d e z i j n e z e n d i n g t o t d e
h e i d e n e n , met portretten (Zutphen 1805); Jezus Christus als de volkomen
Zaligmaker aan de geloovigen geschonken (Zwolle 1849). Ook heeft hij de uitgave
bezorgd van: Dagboek, gemeenzame brieven en eenzame overdenkingen van L.C.,
geschreven door C a t h a r i n a A l l e g o n d a v a n L i e r te Kaap de Goede Hoop
(overl. 22 Sept. 1801) (Utr. 1804; 2e dr. Amst. 1804; 3e dr. Amst. z.j.; 4e dr. Amst.
1851-52). Van het gezangboek der Hervormden is no. 28 van deze C.A. van Lier
afkomstig, doch in gewijzigden vorm, van de Uitgezochte liederen no. 130, en van
de luthersche gezangen no. 300.
Zijn portret is gegraveerd door S.W. Evans en een onbekend kunstenaar.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
745-747; Bibliotheca theologica et philosophica (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans,
1900), 782 (no. 478); Alphab. naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 304, 357,
(1833-49), 353, 401; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-82), 729; A.W.
B r o n s v e l d , De evang. gezangen, 195; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek v.
Nederl. anonymen en pseudon. ('s Gravenh.-Utr. [1870], kol. 179 (no. 1755), 283
(no. 2754), 633-635 (no. 6066); d e z ., Vermomde en naamlooze schrijvers II (Leid.
1885), kol. 227, 237, 356.
Knipscheer

[Kick, Cornelis]
KICK (Cornelis), gedoopt te Amsterdam 17 Mei 1635, overl. aldaar 18 Juni 1681,
bloemen- en vruchtenschilder. Hij was een zoon van Simon Kick, die volgt.
Vermoedelijk was hij een leerling van zijn vader. Aanvankelijk schilderde hij
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portretten, die door Houbraken zeer natuurlijk genoemd worden. Dezelfde schrijver
deelt mede, dat Kick door het succes van Jan Davidsz. de Heem er toe kwam om
zich in het bijzonder op het schilderen van bloemen- en vruchtenstukken toe te
leggen. Hij huwde in 1661 (ondertr. te Amster-
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dam 5 Mei) met C o r n e l i a S p a e r o o g h , een dochter van H e r m a n C l a e s z .
S p a e r o o g h , houder van de stadsbank van leening te Amsterdam en eigenaar
van een fraaie schilderijenverzameling. Kick woonde toenmaals in de Koningstraat.
Zijn schoonvader bezat een huis met grooten bloementuin buiten de St.
Anthoniespoort, dat door Kick met zijn vrouw werd betrokken. Door de uitbreiding
der stad moest hij dit huis echter weldra verlaten, waarna hij zich in de drooggelegde
Diemermeer vestigde. In 1667 vertrok hij naar Loenen, (waar zijn neef J o h a n n e s
K i c k predikant was), doch in 1671 was hij wederom te Amsterdam: op 11 Oct. van
genoemd jaar liet hij in de Amstelkerk aldaar een tweeling doopen (J o h a n n i s en
B a l t h a s a r ); getuige was daarbij de bekende landschapsschilder Jacob van
Ruisdael (zie art. in dit dl.), die blijkbaar met Kick bevriend was. Kort daarna stierf
de vrouw van Kick, waarop hij, wonende in de Utrechtschestraat te Amsterdam, in
1675 hertrouwde (ondertr. te Amsterdam 21 Dec. 1674) met M a c h t e l t j e
D i r k s d r . d e R e c h t e ; deze laatste werd te Amsterdam begraven 1 Dec. 1679.
Twee jaar later stierf ook de schilder. Zijn laatste woonplaats was de Prinsengracht
‘in de nieuwe vergrotinge’ (in 1676 wordt hij vermeld als kunstschilder en winkelier
op den Nieuwendijk); zijn armoedige nalatenschap getuigde van zeer weinig
welstand.
Houbraken noemt Jacob van Walkapelle zijn leerling. Uit een door Bredius aan
het licht gebrachte acte weten wij bovendien dat Kick de leermeester is geweest
van Elias van den Broeck: 27 Aug. 1665 sloot Kick met den vader van Van den
Broeck een overeenkomst, waarbij de schilder aannam den jongen in vier jaar tijds
tot schilder op te leiden; betaald zou worden ƒ 140 per jaar en ƒ 100 extra bij gunstigen
afloop. Bepaald werd bovendien, dat al hetgeen de leerling zou presteeren, door
den schilder ten eigen voordeele mocht worden verkocht.
De stukken van Cornelis Kick zijn thans zeer zeldzaam. In de Ermitage te
Leningrad bevindt zich een stilleven van zijn hand. Verder was er een in de collectie
van wijlen Ad. Schloss te Parijs, op de veiling-A.H.H. van den Burgh te Amsterdam
(21 Sept. 1904) en op de veiling-Azam te Parijs (15 Dec. 1909). Op de tentoonstelling
van de Leipziger Kunstverein in 1889 was een stilleven van Kick te zien uit de
collectie-Seyler te Dresden (gesigneerd C.K., stond op naam van C. Roepel). De
veilingscatalogus van de collectie van kardinaal Fesch uit 1843 (2e st., 112) vermeldt
een bloemstuk van Kick, gedateerd 1655. Volgens Wurzbach kwam op een
veilig-Fechenbach te Keulen (1889) een stilleven voor, gesigneerd C. Kick pt.
Werken van Kick komen dikwijls in oude inventarissen en catalogi voor. De
catalogus van Hoet (1752) vermeldt er nog 15, die van Terwesten (1770) echter
geen enkel. Hofstede de Groot leidt daaruit af, dat de signatuur van Kick later van
zijn schilderijen is verwijderd en die van een bekender schilder er voor in de plaats
is gesteld. De collectie van den kapitein Martinus Spaeroogh, den zwager van
Cornelis Kick, bevatte niet minder dan 12 bloemstukken van den schilder. Toen
deze collectie tijdens het Aansprekersoproer te Amsterdam (1696) door het grauw
werd vernield, ontving de eigenaar van het stadsbestuur een vergoeding van ƒ 730
voor bedoelde twaalf stukken.
In het testament van zijn moeder d.d. 20 Mei 1673 wordt genoemd het portret
van zijn tante Barbara Duyster; andere portretten van de hand van Kick kennen wij
niet.
Ten slotte vervaardigde Kick een twintigtal
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afbeeldingen van oranjeappels enz.; men vindt deze gegraveerd in J. C o m m e l i n ,
Nederlantze Hesperides, dat is, oeffening en gebruik van de limoen- en
oranje-boomen (Amsterdam 1676).
Kick liet bij zijn dood een viertal onmondige kinderen achter, nml. M a r i a ,
S y m o n , H a r m a n u s en W i l l e m .
Zie: H o u b r a k e n , Die Groote Schouburch II, i.v.; W e y e r m a n , De
levens-beschrijving der Ned. Konstschilders II, i.v.; J. W a g e n a a r , Geschiedenis
van Amsterdam III; A. B r e d i u s , Künstler- Inventare III (1917), 788-794;
Oud-Holland III (1885), 76, VI (1888), 193, XIII (1895), 114, XIX (1901), 64, XX
(1902), 80, XLIX (1932); W u r z b a c h I (1906), 276, III (1911), 56; Amsterdamsch
Jaarboekje (1899), 151-152; J.F.M. S t e r c k , Hoofdstukken over Vondel en zijn
kring (1923), 127 e.v.; C. 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 XX (1927), 253-254.
Wijnman

[Kick, Simon]
KICK (Simon), geb. te Delft in 1603, begr. te Amsterdam in de Zuiderkerk 26 Sept.
1652, portret- en genreschilder. Hij was een zoon van W i l l e m A n t h o n i s z
K i c k , die (afkomstig uit Amsterdam) te Delft woonachtig was en zich bekendheid
verwierf door het vervaardigen van chineesche lakwerken. Zijn moeder heette
T a n n e k e n d e B r e y . Simon komt reeds op 3 Mrt. 1624 te Amsterdam voor als
getuige bij den doop van een kind van zijn zuster C a t a l i j n . Wonende op de
Boomsloot te Amsterdam, ondertrouwde hij aldaar 5 Sept. 1631 met S t i j n t j e
C o r n e l i s d r . D u y s t e r , een zuster van den schilder Willem Duyster (zie dit dl.
kol. 214), welke laatste op denzelfden dag ondertrouwde met M a r g r i e t a K i c k ,
een zuster van Simon. Het echtpaar vestigde zich vrij zeker ten huize van de vrouw
in de Koningstraat. Zijn verder leven bracht Kick te Amsterdam door.
Kick liet een viertal kinderen na, n.l. een zoon Cornelis, die voorgaat, en drie
dochters A n n e t j e , H e n d r i c k j e e n G r i e t j e . Zijn reeds genoemde zuster
Catalijn was gehuwd met den uitvinder Hans Le Maire (zie dl. VII, kol. 829), die in
1631 te Amsterdam op het Rapenburg woonde (zie het Kohier van den 200sten
penning voor Amsterdam over 1631, uitg. F r e d e r i k s (1890), 38).
De schilder legde zich vooral toe op gezelschapsen soldatenscènes in het genre
van Dirk Hals, Palamedes, Pieter Codde en Willem Duyster. Hij signeerde met S.K.,
hetgeen dikwijls vroeger onjuist als Jan Kick werd gelezen. In 1889 hebben Bode
en Bredius voor het eerst op de beteekenis van Kick gewezen.
Een tweetal stukken van zijn hand bevinden zich in het Kaiser Friedrich Museum
te Berlijn (soldaten tijdens de rust in een stal, gesign. Kick 1648 en Officieren en
soldaten in een stal), in het Museum der bld. Künste te Leipzig: een vrouw bezig
met haar toilet, in de Ermitage te Leningrad: het portret van een heer, in de
collectie-Moltke te Kopenhagen: een gezelschap van zes personen, die van de
valkenjacht terugkeeren, in het Museum te Oxford: een dame in zwart en groen, in
het Museum te Amsterdam: een peinzende grijsaard (1639), in het Museum te
Sigmaringen: een toiletscène enz. Men vindt ook verscheidene werken van den
schilder in particuliere verzamelingen, opgesomd bij H o f s t e d e d e G r o o t . De
collectie van Martinus Spaeroogh bevatte een ‘gezelschap van de oude Kick’ geschat
op ƒ 40 (vgl. voorgaand artikel).
De werken van Kick zijn geschilderd in een
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fijnen zilvergrijzen of bruinachtigen toon. Zij zijn zelden gesigneerd.
Zie: B r e d i u s u n d B o d e , Der Amsterdamer Genremaler Symon Kick in
Jahrbuch der Preuss. Kunstsamml. X (1889), 102-109; Oud-Holland III (1885), 76,
VI (1888), 187, 192 e.v., XI (1893), 131, XIII (1895), 114, XVII (1899), 168;
Amsterdamsch Jaarboekje (1899), 152; J.E. E l i a s , De vroedschap van Amsterdam
1578-1795, II (1905), 731-732; W u r z b a c h I (1906), 276, III (1911), 56; B r e d i u s ,
Künstler- Inventare III (1917), 793, VII (1921), 31; 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 Künstler- Lexikon XX (1927), 254-255.
Wijnman

[Kien, Johannes]
KIEN (Johannes), geb. te Middelburg omstreeks 1670 of 1675, overl. na 1725. Hij
was eerst doopsgezind ‘vermaner’ te Middelburg en werd krankbezoeker te Kaap
de Goede Hoop. Zijn werkje: Korte redenen waarom ik mij zelven van de mennoniste
tot de geref. kerk heb overgegeven is bestreden door G e r . d e W i n d in diens:
Joh. Kiens redenen des geloofs onderzocht. Nog zijn van hem bekend: De twee
pylaren van het huys van Dagon omvergeworpen.... (Middelb. 1710); De Honigraat
der Godsgeleerdheid, van de Mennisten bijeenvergaderd en te zamen gesteld
(Middelb. 1704), en enkele andere geschriften.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
747-749; Catalogus in de bibliotheek der Ver. doopsgez. Gem. te Amsterdam (Amst.
1919), 208, 217; L.D. P e t i t , Repertorium van tijdschriftartikelen I (Leid. 1913), 676,
696, 841.
Knipscheer

[Kikkert, Albert]
KIKKERT (Albert), 27 November 1762, geboren op Vlieland, overleden 18 December
1819 op Curaçao.
Kikkert was de eerste gouverneur van Curaçao en onderhoorige eilanden (destijds
alleen Aruba en Bonaire) na de herstelling van het nederlandsche gezag in 1816
en de eenige, die den titel van gouverneur-generaal gehad heeft. Op 14-jarigen
leeftijd in den zeedienst gegaan, was hij in 1795 als kapitein ter zee op Curaçao
gekomen. Daar nam hij een werkzaam aandeel in de revolutionnaire woelingen, die
leidden tot het in staat van beschuldiging stellen, gevolgd door het ontslag, van den
directeur Jan Jacob Beaujon door het Comité militaire, waarvan Kikkert lid was. In
1800 keerde hij naar Nederland terug, doorliep de verdere militaire rangen en stond
in hoog aanzien bij koning Lodewijk Napoleon, die hem ridder en commandeur van
de Koninklijke orde der Unie maakte. Desniettemin was hij een der eersten, die in
1813 het fransche vaandel verliet. Dordrecht wist hij van de Franschen te bevrijden
en nog vóór zijn benoeming tot gouverneur-generaal van Curaçao werd hem het
commandeurskruis der Militaire Willemsorde verleend. Zijn bestuur op Curaçao,
waar hij door zijn huwelijk met A n n a M a r i a C o r n e l i a v a n U y t r e c h t aan
de voornaamste familiën vermaagschapt was, was weinig krachtig. ‘Meer
administrateur dan gouverneur’ is hij genoemd, omdat hij schier alles aan het oordeel
van de regeering in het moederland onderwierp in plaats van zelfstandig te beslissen.
Niet vergeten mag echter worden, dat zijn bewind viel in een zeer moeilijken tijd.
Ondanks de slechte economische omstandigheden der kolonie had men hem de
uitdrukkelijke instructie meegegeven, dat behalve voor militaire uitgaven geen wissels
op het moederland mochten getrokken worden.
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de reproductie van een portret van Kikkert uit particulier bezit.
de Gaay Fortman

[Kinder, Johannes ter]
KINDER (Johannes t e r ), geb. te IJselstein in April 1700, overl. te Londen 17 Oct.
1772. Johannes Gerardus ter Kinder(en) (zie beneden) was zijn vader. Hij werd
predikant te Benschop in 1723, en te Arnhem 6 Mei 1725. Hier is hij door de stedelijke
overheid uit zijn ambt ontzet in 1731; hij moest zelfs in Aug. 1733 de stad verlaten.
Bij deze gelegenheid verscheen: Nadere remonstrantie en justificatie voor dom.
Johannes ter Kinder, predikant tot Arnhem, tegens de Magistraats resolutie aldaar
van den 1 Aug. 1733, met bijlagen. Na eenige jaren zwervens werd hij predikant in
de St. Jameskapel te Londen, waar hij stierf.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
753; P. G o u d a Q u i n t , Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland (Arnh.
1910), 259; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 114, (1910) Bijl., 152.
Knipscheer

[Kinderen, Frederik Leonard der]
KINDEREN (Frederik Leonard d e r ), geb. te Heemstede in 1765, overl. te Alkmaar
28 Dec. 1840. Zijn ouders waren J o h a n n e s d e r K i n d e r e n en T h e o d o r a
v a n H a a g e n . Hij studeerde te Leiden en werd predikant te Akersloot 25 Oct.
1789, te Oosthuizen 31 Mei 1795, te Monnikendam 6 Nov. 1796, te Alkmaar 26
Nov. 1797; emeritus 1 Juli 1840. Zijn eerste vrouw was J o h a n n a M a r g a r e t h a
C a s p a r i l , zijn tweede vrouw A n t o n i a v a n S t e g e r e n . Van hem zijn enkele
gedichten en een opstel in Godgeleerde Bijdragen (1836) bekend. Het orgel in de
Groote Kerk heeft hij ingewijd op 5 Sept. 1824.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
754; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl., 99, 100, 131, 135.
Knipscheer

[Kinderen, Johannes Gerardus ter]
KINDER(EN) (Johannes Gerardus t e r ), geb. te Buren, overl. te IJselstein 19 Maart
1712. Zijn ouders waren R e y n i e r t e r K i n d e r (e n ) en J a n n e t j e G e r r i t s
v a n S c h a i j c k . Hij werd predikant te Renooi in 1690, te Akkooi in 1692,
adjunct-predikant te Buren in 1694, predikant te IJselstein in 1697. Zijn vrouw was
C o r n e l i a W i n t e r k a m p . Hij schreef: Kristelijk Sterfgewin.... (Utr. 1695), een
preek bij gelegenheid van den dood van Maria Stuart, en Het onverwinbare Israël
Gods.... (Utr. 1695), een preek op een dank- en bededag. Johannes ter Kinder (zie
boven) was zijn zoon.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
753; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 112, 120, (1910) Bijl., 172.
Knipscheer

[Kindert, Pieter van der of ver]
KINDERT (Pieter v a n d e r of v e r ), ook: V e r k i n d e r t , geb. te Franeker (?) vóór
1600, overl. te Haarlem 18 Nov. 1665. Hij was doopsgezind leeraar te Haarlem van
de gemeente der ‘Contra-huiskoopers’ die in ‘de olijfblok’ vergaderde. Zijn ouders
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waren H a n s V e r k i n d e r t en C a t h e l y n a , P i e t e r P o l e n d o c h t e r (ook:
L i j n t j e P i e t e r s genoemd). De Catalogus van de Doopsgezinde gemeente te
Amsterdam houdt het er voor dat niet alleen de initialen: P.v.K. (zie v a n
D o o r n i n c k , t.a.p.), maar ook P.H.V.K. hem aanduiden, hetgeen d e B i e e n
L o o s j e s ook ‘alleszins aannemelijk achten’. Indien dit inderdaad zoo is, mogen
wij aan hem toeschrijven: Een korte en seer grondighe historische vertellinge
belanghende den twist tot Franiker (1587), mitsgaders een Clare verantwoordinghe
des bans door T(homas) B(yntges) (zie W.J. v a n D o u w e n ,
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De afscheiding van de huiskoopers of oude Vlamingen in Doopsgez. Bijdragen
1912, 49-60). Wij merken daarbij op dat de in dezen titel genoemde T h o m a s
B y n t g e n s een ‘Huiskooper’ was. P. Verkindert verdedigde de Doopsgezinden
tegen Pierre Philippe Bontemps (zie dl. VI, kol. 150-152). Van zijn geschriften noemen
wij nog: Korte verklaringhe van de Christelijke Gemeynte ende 'tvolck Godts des
N.T. (Haarl. 1628); Over de gemeynte Godts (1643); Handelinge der Ver. vlaemse
en duytsche doopsgez. gemeynten te Haerlem in Juni 1649; Corte verklaeringhe
over Rom. 16:16 enz.; Naerder verklaeringhe.... (Haerl. 1634).
Zijn vrouw was M a r i a V l a m i n g (ook: V l e m i n g genoemd). Zij hadden een
zoon W i l l e m V e r k i n d e r t . In hoever hij al of niet verwant was met den martelaar
J o o s t ) V e r k i n d e r t , van wien S. Cramer in Bibliotheca Reformatoria Neerlandica
II ('s Gravenh. 1904), 628 verhaalt, is nog niet uit te maken.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
758-760; Catalogus van de bibliotheek der Ver. doopsgez. Gen. te Amsterdam
(Amst. 1919), 103, 105, 200, 215; Doopsgezinde Bijdragen 1899, 85; S. H o e k s t r a
Bzn., Beginselen en leer der oude doopsgezinden.... (Amst. 1863), 191; J.I. v a n
D o o r n i n c k , Bibliotheek van Nederl. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh.
en Utr. [1870]), 84 (no. 810), 339 (no. 3305), 506 (no. 4865); d e z ., Vermomde en
naamlooze schrijvers I (Leid. 1883), 515; M. S c h a g e n , Naamlijst der doopsgezinde
schrijveren en schriften (van 1539 tot 1745) (Amst. 1745); W.J. K ü h l e r , Gesch.
der Ned. doopsgez. in de 16e eeuw (Haarl. 1932), 428, 430.
Knipscheer

[Kingma, Jan]
KINGMA (Jan), geb. te Makkum 23 Sept. 1802, overl. aldaar 10 Apr. 1875, was de
tweede zoon van M a r t e n H y l k e s K i n g m a en B a u k j e H o e k e m a . Hij
werd 1 Juni 1849 door de eigenerfden van het kiesdistrict Dronrijp in de Provinciale
staten van Friesland gekozen en was nadat het kiezerskorps ingevolge de Provinciale
wet was uitgebreid, degene die 3 Sept. 1850 in het district Franeker met de meeste
stemmen als zoodanig opnieuw gekozen werd.
Toen ingevolge de Aprilbeweging de meening van de kiezers in Friesland, zij het
ook tijdelijk, omgedraaid was, werd hij bij de herstemming op 24 Mei 1853 door een
conservatief vervangen. Maar al zeer spoedig hadden zij berouw over die vervanging,
want bij de eerste vacature, op 3 Dec. 1853, werd Kingma opnieuw in hetzelfde
district Franeker tot lid der Staten gekozen. Hij bleef dit tot zijn overlijden.
Hij was van geavanceerd liberale beginselen. Hij huwde S y b r i g j e H e r r e s
R i n i a , geb. 8 Mei 1802, overl. 2 Aug. 1847.
Ramaer

[Kingma, Marten]
KINGMA (Marten) Hzn., geb. te Makkum 16 Juni 1817, overl. te Sneek in 1901,
was de zoon van H y l k e M a r t e n s K i n g m a en J e l t j e H e r r e s R i n i a . Hij
verloor zijn vader op den leeftijd van 8 jaren, een maand later gevolgd door zijn
grootvader; zijn oom Jan Kingma (zie vorig art.) trok zich zijner aan, zoodat hij een
vrij goede opvoeding kreeg. Hij kwam op den leeftijd van 18 jaren in de zaken zijner
familie, zijnde steen-, pannen- en pottenbakkerijen, waaraan veel later een
kassierszaak verbonden werd.
Toen ingevolge de nieuwe kieswet de leden der Provinciale staten door een meer
uitgebreid kiezerskorps en niet meer door een trap gekozen
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werden, werd Kingma in het kiesdistrict Sneek op 17 Sept. 1850 tot lid van dat
college gekozen, hetgeen een bewijs was, dat hij toen reeds gunstig bekend stond,
want zijn woonplaats lag in een ander district. Hij werd in de vergadering van 27
d.a.v. gekozen tot lid van Gedeputeerde staten.
Wegens zijn groote populariteit in Friesland werd hij, toen de liberale partij,
waarvan hij een warm aanhanger was, in 1853 het onderspit gedolven had, eenige
malen haar candidaat voor de Tweede Kamer, maar eerst 25 Jan. 1859 gelukte zijn
verkiezing in het district Dokkum. Hij nam toen ontslag als lid van Gedeputeerde
staten, maar bleef lid der Provinciale.
Hij was in de Kamer een bijzondere figuur, die zijn denkbeelden in eenvoudige
taal uiteenzette. Eens kwam het voor, dat hij midden in een rede ophield en zeide:
‘'k Bin 't kwiet’. Hij vond de reizen naar 's Gravenhage op den duur echter bezwaarlijk
voor zijn zaken en het was hem dan ook welkom, dat zijn medeleden hem 20 Mei
1863 weder tot lid van Gedeputeerde staten kozen. Hij nam 13 Aug. d.a.v. ontslag
als kamerlid.
Bij Koninklijk besluit van 16 Febr. 1864 werd Kingma tot staatsraad in
buitengewonen dienst benoemd. Hiermede werd de draak gestoken; men meende,
dat deze eenvoudige man zulk een onderscheiding, die anders slechts aan
staatslieden of ambtenaren van zeer hoogen rang werd toegekend, niet had behooren
te bekomen en men noemde hem den staatsraad-pottenbakker.
Toen de meerderheid der kiezers in het kiesdistrict Sneek, dat hem 36 jaren naar
de Staten had afgevaardigd, van liberaal anti-revolutionnair werd, werd ook Kingma
bij zijn periodieke aftreding 11 Mei 1886 niet herkozen. Het in het district Franeker
herkozen lid H. Fennema nam zijn benoeming niet aan en op 8 Juni d.a.v. werd
Kingma in zijn plaats gekozen. Zijn herkiezing als Gedeputeerde had als vroeger
ook nu plaats.
Kingma zette zich in 1887, toen hij zijn zaken aan zijn zoon (uit het eerste huwelijk)
H y l k e K i n g m a had overgedaan, te Sneek neder.
Bij de periodieke verkiezingen op 14 Juni 1898 verzocht hij, wegens hoogen
leeftijd niet voor een herkiezing in aanmerking te komen. Vanzelf hield dus ook zijn
lidmaatschap van Gedeputeerde staten op. Als lid der Provinciale staten werd hij
door genoemden zoon opgevolgd.
Hij huwde 20 Juni 1840 T r i j n t j e J a c o b s O n e i d e s , geb. 3 Nov. 1818, overl.
17 Sept. 1841; later hertrouwde hij.
Ramaer

[Kinnema, Cornelis]
KINNEMA (Cornelis), geb. te Leeuwarden in 1587, overl. 9 Aug. 1644, zoon van
G o v e r t T j e p c k e s , bouwmeester der stad Leeuwarden, en T r i j n t j e v a n
A n j u m , werd 8 Maart 1616 ingeschreven als advocaat voor het Hof van Friesland
en in 1630 als Raadsheer aangesteld. Hij was gehuwd met R o m k j e n F o c k e n s ,
oudste dochter van den grietman M a r t i n u s F o c k e n s , Hij had bij haar twee
dochters, nml. A n n a , gehuwd met haar neef M a r t i n u s F o c k e n s , die zich in
1672, door het beramen van middelen tot verbetering van politie, militie en financiën
in Friesland, bekend maakte, en C a t h a r i n a , gehuwd met G i j s b e r t v a n
Vierssen.
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel II, 247; Naamrol der Raden 's Hofs van
Friesland, 36; W i n s e m i u s , Chronyck van Vrieslandt, 906, 908; H e n r i c u s
N e u h u s i u s , Extemporanea Poëmata, 83; J. S i c k e n g a , Het Hof van Friesland
gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869), 20, 192.
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[Kints, Cornelis van]
KINTS (Cornelis v a n ), geb. 20 Sept. 1803 te ter Aar, zoon van H e n r i c u s v.K.
en A n n a K u i t , gest. te Utrecht 17 Maart 1869. Van Kints deed zijn lagere studiën
voor het priesterschap op het seminarie Hageveld en zijn hoogere op het seminarie
Warmond. Den 31en Mei 1828 werd hij tot priester gewijd. In 1828 stond hij als
kapelaan te Hoorn en te Overveen en van 1828 tot 29 Sept. 1831 als kapelaan te
Amsterdam in ‘de Liefde’. Daarna werd hij leeraar op het seminarie Hageveld, met
de bijzondere opdracht om het studieplan over een leercursus van zeven jaren te
verdeelen; voor zichzelf behield hij de rhetorica en poësis.
Van 23 Jan. 1842 tot 19 Nov. 1844 was van Kints secretaris van den Vice-Superior
Ferrieri en daarna op het seminarie Warmond ‘professeur auxiliaire à la théologie
morale’. Bij het vertrek van president van Vree, die in 1853 benoemd was tot bisschop
van Haarlem, werd van Kints aan het hoofd gesteld van het seminarie. Door
verstandelijke verzwakking werd hij genoopt zijn ambt neer te leggen.
Van zijn hand verschenen verschillende opstellen in het maandschrift De Katholiek
en een afzonderlijk geschrift, in 1854 te Amsterdam uitgegeven, getiteld: Het goed
regt der Roomsch-Katholijken tot een concordaat verdedigd.
Zie: Bijdr. v.H. XLVIII, 585-588.
van der Loos

[Kist, Ewaldus]
KIST (Ewaldus), geb. te Woerden 9 Maart 1762, overl. te Dordrecht 20 Maart 1822.
Hij was de jongste broeder van Joost Gerard Kist (zie beneden). Reeds vóór hij te
Leiden studeerde in de godgeleerdheid had hij zijn Libellus proverbiorum
samengesteld, dat door zijn kleinzoon E.D. Pijzel (vgl. dl. IV, kol. 1106) beschreven
is in Eigen Haard XLVIII (1922), no. 3, blz. 56-59. De latijnsche school te Woerden
verliet hij met het houden van een oratie De theologo veri nominis. Te Leiden was
zijn oom Ewald Hollebeek, (dl. I, kol. 1140v.), naar wien hij genoemd was van grooten
invloed op hem. Sedert zijn studietijd was hij bijzonder bevriend met Johannes
Henricus van der Palm (dl. V, kol. 430-433). Op 3 Oct. 1784 bevestigde zijn vader
hem als predikant te Renooi en Gellikum, en op 15 Oct. 1786 te Thamen a/d Amstel.
Hij deed zijn intrede te Arnhem 24 Jan. 1790, te Dordrecht 30 Juli 1797. Hier heeft
hij nog bedankt voor een hoogleeraarsbenoeming te Leiden (1800) en voor een
beroep naar Utrecht, waarbij hem ook uitzicht gegeven was op een professoraat
aldaar.
Van beteekenis was zijn meeningsverschil met Jacob Hendrik Floh (dl. I, kol.
865), die eens (23 Aug. 1796) openlijk had verklaard, dat de heidelbergsche
catechismus, volgens welke wij menschen van nature geneigd zijn God en onze
naasten te haten, gevaarlijk was voor ‘broederschap’, en dat men eigenlijk den
Hervormden burgerrechten behoorde te ontnemen.
Kist schreef daarop: Aanmerkingen over de stelling van den Heidelbergschen
Catechismus .... bij gelegenheid dat de burgerrepraesentant J.H. Floh deze stelling
heeft verklaard als strijdig met de broederschap en verderfelijk vow de maatschappij
(Amst. 1796), twee stukken, meermalen herdrukt, en: Vervolg v. aanmerkingen over
de stelling enz. tot antwoord op den brief van Jac. Brouwer (Amst. 1797). Het gevolg
was: een Brief aan E. Kist ... (Amst. 1797) door J. Brouwer (dl. VI, kol. 214); en van
denzelfden nog eens Iets tot wederantwoord. Ook verschenen er nog eenige
anonieme werken: Vier brieven aan den burger-leeraar E. Kist (1796 en 1797) en:
Zakelijke inhoud van de vier brieven .... Intusschen schreef Jan Bakker (dl. VII, kol.
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70) zijn Brief aan .... Ew. Kist .... (Amst. 1796) met warme sympathie over zijn
optreden.
Kist heeft nog zeer veel geschreven; hij was een man van grooten invloed in vele
vereenigingen en genootschappen. Van zijn talrijke geschriften noemen wij nog:
Redev. over het belang dat wij bij de beschaving van ons verstand hebben, ter
inwijding v.h. genootschap Prodesse conamur 15 Jan. 1792 (Arnh. 1792); Vijftien
gemeenzame brieven aan Aristus over de eeuw der rede van T. Payne (Dordr.
1798); Beoefeningsleer .... (Dordr. 1804-09), twee deelen in vier stukken; Ruth, in
vier leerredenen, vooral tot vertroosting en bestuur van ongelukkige huisgezinnen
en familiën (Dordr. 1811); Het veranderd gelaat des aardrijks ..., of de lente van
1814, in twee leerredenen (Dordr. 1814); Lofrede op P. van Braam (Dordr. 1818);
Kerkelijke redevoeringen tot opening en sluiting van het alg. synode der Ned. Herv.
Kerk .... (Dordr. 1821); Laatste leerredenen .... met eenige bijzonderheden van zijn
leven en overlijden, met portret (Dordr. 1822).
Zijn eerste vrouw was C o r n e l i a B a s , overl. 26 Sept. 1802; zijn tweede vrouw
J o h a n n a C h r i s t i n a N o t e m a n , overl. 6 Juni 1811; zijn derde vrouw
Theodora Cornelia Woutera Brouwer.
Zijn portret is gegraveerd door Ph. Velijn, W. van Senus, J.C. Bendorp, H.W.
Caspari en een onbekend kunstenaar.
Zie: J.G. K i s t , Het geslacht Kist ('s Gravenh. 1930), 21, 87 v. [niet in den handel];
d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. I, 648-650,
III, 65-69, IV, 762-768; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 114, 128, 153 (Renooi en
Gellikum zijn hier vergeten!) (1907) Bijl., 113, (1908) Bijl., 144; Bibliotheca theol. et
philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900) 782, no. 479-482; Kerkhistorisch
Archief IV, (1862-1866), 427, 439; Catalogus van de bibliotheek der Ver. doopsgez.
gem. te Amsterdam I (Amst. 1885), 7, 398, II (1888), 184; Alphab. naamlijst van
boeken enz. (1790-1831), 307; hetz. (1833-1849), 355, 549; P. G o u d a Q u i n t ,
Bibliographie van Gelderland (Arnh. 1910), 271, 539.
Knipscheer

[Kist, Joost Gerard]
KIST (Joost Gerard), geb. te Woerden 12 Aug. 1756, overl. te Zaltbommel 25 Jan.
1815. Zijn ouders waren A n t h o n i e K i s t (predikant te Maarsen 1745-1752 en
te Woerden 1752-1790, overl. 1794) en J o h a n n a W o l f f , dochter van
G e r a r d u s W o l f f , zuster van A d r i a n u s W o l f f , die predikant te Beemster
was en gehuwd met Elisabeth Bekker (dl. I, kol. 1584-1587), zuster ook van
H e n d r i n a W o l f f , die gehuwd was met Ds. J a n K i s t en hertrouwd met prof.
Ewald Hollebeek (dl. I, kol. 1140). Joost Gerard Kist studeerde te Leiden in de
godgeleerdheid en was predikant te Leeuwen en Puiflijk van 3 Sept. 1780 tot 9 Oct.
1785, daarna te Zaltbommel. Zijn gedachtenisrede in October 1810 over 1 Thess.
2:19 en 20 is in druk verschenen: Leerrede bij gelegenheid van zijnen vijf en
twintigjarigen Evangeliedienst (Dordr. 1811). Reeds vóór hij predikant was verscheen
zijn De justificatione peccatoris (Lugd. Bat. 1778), 2 partes. In ‘Gelre’ VIII (1905),
453-501 heeft G.J.F. M e s uitgegeven: Uit het dagboek van den Zaltbommelschen
predikant J.G. Kist (1794-1795), dat hij in het gemeentearchief te Zaltbommel had
gevonden, helaas een fragment, maar een zeer aanschouwelijk verhaal van den
intocht der Franschen, nadat zij op 9 Oct. 1794 's Hertogenbosch hadden veroverd.
Het dagboek begint met 21 Sept. 1794.
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Hij is in 1784 gehuwd met S y b u r g h H e n r i k a R o y a a r d s , dochter van
A l b e r t u s R o y a a r d s ,geneesheerteZaltbommel,enG o d e f r i d a G e e r t r u i d
v a n C o e v e r d e n .H e r m a n n u s R o y a a r d s washaarbroeder.Deze,gehuwd
met J o h a n n a H e n r i e t t e S c h o r e r , waren de ouders van Herman Johan
Royaards (dl. V, kol. 616-621).
J.G. Kist was de vader van den kerkhistoricus Nicolaas Christiaan Kist (die volgt).
Generaal-majoor (b.d.) J.G. Kist, achterkleinzoon van den hier besprokene, gaf
uit: Het geslacht Kist ('s Gravenh. 1930), niet in den handel. Behalve vele
bijzonderheden komen daarin voor de portretten van hem en zijn vrouw, ieder
afzonderlijk met eenige kinderen (ald. 21-25.), op het portret van zijn vrouw, blz. 24,
staat ook Nicolaas Christiaan Kist, oud ongeveer 7½ jaar.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
761; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 139, 165, (1907) Bijl., 166, (1910) Bijl., 159;
Catalogus van de bibliotheek der Ver. doopsgez. Gem. te Amsterdam I (Amst. 1885),
370; Nieuw Archief voor kerkel. gesch. II (1854), 405 v.; Kerkhistorisch Archief IV
(1862-1866), 427 v.; L.D. P e t i t , Repertorium der verh. in tijdschriften enz. II (Leid.
1913), 284, 697; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk .... II (Amst. 1912),
153, aant. 5; P. G o u d a Q u i n t , Bibliographie van Gelderland (Arnh. 1910), 215,
271.
Knipscheer

[Kist, Nicolaas Christiaan]
KIST (Nicolaas Christiaan), geb. te Zaltbommel 11 April 1793, overl. te Leiden 21
Dec. 1859. Zijn vader was Joost Gerard K. (zie vorig art.). Hij studeerde te Utrecht
in de godgeleerdheid. Zijn studie werd onderbroken toen hij in 1815, evenals Herman
Johan Royaards (dl. V, kol. 616) e.a. zich voegde bij de compagnie vrijwillige jagers
en als fourier den tocht meemaakte naar Bruay (bij Valenciennes). Teruggekeerd
werd hij eerst candidaat in de letteren 11 Juni 1816, en op denzelfden dag als
Royaards, 13 Juni 1817, candidaat in de godgeleerdheid. Op zijn proefschrift De
commutatione quam Constantino Magno auctore societas subiit christiana (Rhenotraj.
1818) werd hij 13 Maart 1818 doctor theologiae. Den 13den Sept. 1818 werd hij
predikant te Zoelen. Hij bleef er tot 26 Oct. 1823; benoemd tot buitengewoon
hoogleeraar te Leiden, aanvaardde hij dit ambt met een inaugureele rede (reeds
11 Oct. gehouden): De progressione ingenii humani in dogmatum historia
Christianorum animadvertenda (in Ann. Acad. Lugd. Bat. 1823). Benoemd tot gewoon
hoogleeraar (13 Juni 1829), gaf hij als oratio inauguralis op 15 Dec. d.a.v.: De
Ecclesia Graeca, Divinae Providentiae teste (in Ann. Acad. Lugd. Bat. 1827). In
1843 werd J.H. Scholten (dl. III, kol. 1143), in 1853 A. Kuenen (dl. II, kol. 734) zijn
ambtgenoot.
Een prijsvraag van Teylers godgeleerd genootschap is door hem beantwoord en
werd bekroond 13 Nov. 1829. Het antwoord verscheen als dl. XXX van de Werken
van Teyler's godgel. genootschap (1830) onder den titel: De Chr. Kerk op aarde
volgens het onderwijs van Jezus en de apostelen, en de geschiedenis, is herdrukt
in 1835, en vertaald in het Hoogduitsch door Tross (Leipz. 1838).
Over de verschijning in 1829 van dl. I van het Archief voor Kerkelijke geschiedenis
inzonderheid van Nederland zie men in ons woordenboek dl. V, kol. 616-621, in het
artikel over Herman Johan Royaards, bewerkt door L. Knappert. Onder eenige
malen gewijzigden titel komt dit tijdschrift tot heden geregeld uit.
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Kist verklaarde zich tegen de leer van Scholten, en sprak als zijn gevoelen uit dat
het determinisme alle moraal buitensluit. Zijn talrijke geschriften en opstellen, vooral
in het Archief voor kerkgesch. zijn elders nauwkeurig opgegeven en gemakkelijk te
vinden.
Zijn vrouw was (gehuwd te Tiel 10 Oct. 1821) C a t h a r i n a W i l h e l m i n a
D i j c k m e e s t e r , dochter van Herman Jacob Dijckmeester (dl. IV, kol. 546v.).
Zijn portret is gegraveerd door L. Springer en gelithografeerd door J.H. Hoffmeister,
L. Springer, P.W.M. Trap, J.P. Berghaus, F. Schröder en een onbekend kunstenaar.
Men vindt zijn portret in Ned. Archief voor kerkgesch., dl. XXII (1929) van de nieuwe
serie, afl. 3 en 4, blz. 153-282, een gedachtenis-uitgave, tegenover 218, en in Het
geslacht Kist ('s Gravenh. 1930), uitgegeven door gen.-majoor J.G. Kist, blz. 26
(ook, van zijn vrouw) en blz. 24 op ongeveer 7½-jarigen leeftijd met zijn moeder.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
769-778; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 166; B. t e r H a a r , Levensschets van
Dr. Nicolaas Christiaan Kist, bewerkt voor de Handelingen der Maatschappij van
Letterkunde te Leiden, ook op verlangen van W. Moll ‘met weinig beduidende
verandering nogmaals’ geplaatst in het Kerkhistorisch Archief, verzameld door N.C.
K i s t en W. M o l l (Amst. 1866), 419-515, 568 (zie vooral blz. 424, aant.1) en de
Chronologische lijst zijner geschriften op 502-515, welke men ook vindt in Ned.
Archief voor kerkgesch. XXII (1929), 156, 247-251; L.D. P e t i t , Repertorium der
verhandelingen in tijdschriften enz. I (Leid. 1907), 1362, II (Leid. 1913), 131, 697;
Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 320-322,
782 (no. 483-485); P. G o u d a Q u i n t , Grondslagen voor de bibliographie van
Gelderland (Arnh. 1910), 742 v.; Alphab. naamlijst van boeken enz. (1833-1849),
355 v.; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-1882), 641; J.W. W i j n d e l t s ,
Catalogus van academische proefschriften 1815-1900, I. Godgeleerdheid (Gron.
1901), 13; L. K n a p p e r t , Bibliogr. inleiding tot de theologie (Leid. 1925), 51, 56
aant. 2, 62, 85, 87, 100-102, 105, 108, 127.
Knipscheer

[Klaarbout, Christiaan]
KLAARBOUT (Christiaan), of K l a e r b o u t , geb. te Amsterdam 3 Juni 1728, overl.
te Rotterdam 6 Dec. 1807. Hij was predikant te Graft van 20 Nov. 1557 tot zijn
emeritaat in 1782, waarna hij zich vestigde te Rotterdam. Zijn vrouw was S a r a
M a g d a l e n a M a n g e r . Hij schreef: Inweidingsleerreden bij gelegenheid van de
gedeelt. opbouwinge en vernieuwinge der kercke van Graft d. 22 Nov. 1767 (Amst.
1768), en: Mozes aloude schaduwleer vertonende de voortreffelijkheid van Vorst
Messias, in 4 boeken met platen (Amst. 1774). Een berijmde Catechismus (Amst.
1725; 2e dr. 1742) onder den titel De luister der Herv. Kerke enz., en een Grafdicht
op H. Sibertsma (overl. als predikant te Amsterdam in 1728) (Amst. 1729) zijn wellicht
van de hand van zijn vader C.C. K l a a r b o u t .
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
778; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl., 101, 114; R. A r r e n b e r g , Naamregister van
nederd. boeken tot 1787, 278; Nederland in woord en beeld (Leiden, Burgersdijk
en Niermans 1924), 264.
Knipscheer

[Klaarhamer, Gerrit]
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KLAARHAMER (Gerrit), geb. te Amsterdam 19 April 1836, overl. te Apeldoorn 1
Nov. 1899. Hij was predikant te De Meern sedert 22 Juli 1877, te Raamsdonk sedert
26 Oct. 1879, te Montfoort
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sedert 24 Sept. 1882. Van hier vertrok hij naar Rotterdam en ging over naar de
doleerende kerk aldaar 11 Dec. 1887; emeritus 1895. Hij vestigde zich te Apeldoorn.
Zijn vrouw was B e r e d i n a S o p h i a A k k e r m a n (gehuwd 10 Juli 1877), eerder
wed. van D.T. d e V r i e s . Hij schreef: De chr. jongelingsvereenigingen in Ned.
(Leid. 1884); Graankorrels om te zaaien ten behoeve der arme weezen te Neerbosch
(Nijm. 1888); Schetsen en wenken uit het leven voor het leven (Rott. 1889), en een
preek in: Uit de diepte (Amst. 1888), 593-616.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
779; Kerkelijk Handboek (1910) Bijl., 160(bis); Brinkman's Catalogus van boeken
enz. (1882-1891), 292.
Knipscheer

[Klaasesz, Jilles]
KLAASESZ (Jilles), geb. 19 Oct. 1822 te Ternaard, overl. te Hoorn 17 Juni 1897,
zoon van J a n K l a a s e s z , notaris en secretaris van W. Dongeradeel, woonachtig
op het slot Hervey, en van R i n s k e B o e k h o u d t . Hij bezocht de dorpsschool,
het instituut Kinsbergen te Elburg, de latijnsche school te Dokkum, kwam eerst bij
zijn vader op het kantoor, werd in 1847 secretaris en in 1862 burgemeester van W.
Dongeradeel. Hij huwde met M a r i a D i d e r i c a d e B o e r te Sappemeer, die
met hem jarenlang het ouderlijk huis Hervey bewoonde. Hij was een groot
voorstander van de friesche taal, blijkens zijn verzen in de Swanneblommen
(1852-1874), in Iduna (1857, 1867) en Forjit my net (1876). Enkele ervan zijn op
muziek gezet en opgenomen in het Fryske Lieteboek.
Zie het opstel van O.H. S y t s t r a in Fryslân (1926), 72-79.
Wumkes

[Klaasesz, Harmanus Boekhout]
KLAASESZ (Harmanus B o e k h o u t ), geb. te Dokkum 13 Nov. 1810, overl. 8 Oct.
1876 te Ternaard, oudste zoon van notaris J a n K l a a s e s z (overl. 24 Aug. 1856)
en R i n s k e B o e k h o u d t , legde als knaap den eersten steen van nieuw Hervey,
het verblijf van zijn familie, werd onderwezen op de dorpsschool te Ternaard, was
in 1820 thuis bij zijn neef Hayma te Oldeboorn, bezocht in 1824 de fransche
kostschool van J.P. Trautmann te Leeuwarden, was als klerk werkzaam op de
secretarie en het kantoor van zijn vader, trad met den belgischen opstand vrijwillig
in krijgsdienst als luitenant bij het 3de bataillon friesche mobiele schutterij, keerde
in 1834 in den schoot zijner familie terug en verwisselde den degen met de pen. In
1836 legde hij het notarieel examen af en werd 20 Nov. 1836 tot notaris benoemd
met ‘last’ om te Ternaard te resideeren. In 1848 ging het notariaat op hem over. Hij
was bevriend met Ds. R. Posthumus te Waaksens en Worp van Peijma te Ternaard
en een warm voorstander der liberale beginselen. Van 1851-1867 had hij zitting in
de Provinciale staten van Friesland. Hij nam ijverig deel aan de oprichting der
burgervereeniging W. Dongeradeel in 1848 en was lid der redactiecommissie van
de Friesche Courant, het eerste gewestelijke liberale blad in Friesland, waarin hij
opstellen schreef over den oorsprong der dijkflorenen en het friesche stemrecht in
kerkelijke zaken. Met Ds. R. Posthumus publiceerde hij van Peijma's Verslag over
de aansluiting van Ameland aan den Frieschen wal en de opslijking van het Wad.
Hij nam een werkzaam aandeel bij de opheffing van een lang bestaand misbruik
van de Lemstersluis, en het is vooral door zijn onderzoek geweest, dat deze sluis
als publiekrechtelijk onder het openbaar gezag werd gesteld. In 1858 werd hem
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toegewezen. In 1868 werd hij majoor der rustende
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schutterj. Bij Kon. besl. van 14 April 1872 kreeg hij eervol ontslag, na dit ambt 35
jaar aaneen te hebben bekleed. Hij wijdde zich nu op Hervey aan historische
nasporingen omtrent het aloude friesche gemeentewezen, schreef een geschiedenis
van W. Dongeradeel, bij wijze van vertelling aan neef Pieter, waarin waarheid en
verdichting elkander afwisselden. Niet het minst werkte hij aan het schrijven van
zijn mémoires, die hij den titel gaf van Levensherinneringen, die veel belangrijk
materiaal bevatten voor de geschiedenis van Friesland in de 19de eeuw. Deze
schriftelijke nalatenschap berust bij Mr. P.C. K l a a s e s z te Arnhem, zoon van Jilles
Klaasesz.
Zie: R. P o s t h u m u s , Open Brief aan W. van Peijma in Noord- Amerika, die in
hoofdzaak tegen Klaasesz was gericht; mijn opstel in de N. Rott. Cour. van 6 Maart
1932, Een Friesch notaris bij Mr. Thorbecke; en Om in kreupelrym fen Ds. R.
Posthumus in Jierboek fen it Kristlik Frysk Selskip 1933.
Wumkes

[Klaassen, Johannes Anton]
KLAASSEN (Johannes Anton), geb. te Nijmegen 16 Juni 1843, overl. 11/12 Jan.
1873. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en stierf vóór hij promoveerde.
Zijn proefschrift is met een voorrede van prof. Bernard ter Haar (dl. II, kol. 536) na
zijn dood uitgegeven: Marcus Minucius Felix, de eerste apologeet des Christendoms
in de latijnsche kerk (Utr. 1873).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
782.
Knipscheer

[Klap, Johannes]
KLAP (Johannes), geb. te Amsterdam in 1733, overl. aldaar 5 Dec. 1790. Hij werd
luthersch predikant te Bodegraven 2 Febr. 1759, te Zwolle in Aug. 1761, te 's
Gravenhage in Aug. 1766, te Amsterdam 24 Juni 1768. Hij werkte mede aan den
Psalm- en gezangbundel van 1770, ondernam met Ds. E.F. Alberti (dl. I, kol. 57)
de herziening van Ad. Visscher's Bijbelvertaling, uitgegeven in 1780, herdrukt in
1832 en bezorgde een herdruk van een werk van J.L. Battiljé (zie dl. VII, kol. 78).
Zijn portret is 1770 gegraveerd door J. Houbraken naar J. Quinkhard (1769); ook
gegraveerd door een onbekend kunstenaar.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 146; 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) 161, 165, 175, 204, 206, 230, Bijl., 111, 115, 123; Catalogus
van de Bijbel-tentoonstelling .... ([Amst.] 1914), 109 v. [no. 770-774]; Naamregister
van nederd. boeken tot 1787, 298, laatste regel; Bibl. theol. et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans 1900), 782 (no. 486); J. L o o s j e s , Gesch. der Luth. Kerk
in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 103, 198, 200, 203; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr.
Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV, 783.
Knipscheer

[Kleinendorst, Korstiaan]
KLEINENDORST (Korstiaan), geb. te Westzaan 16 Febr. 1820, overl. te
Scheveningen 24 Jan. 1892. Opgeleid aan de theologische school der Christelijk
Gereformeerde Kerk, diende hij haar gemeenten te Hoogeveen van Oct. 1859 tot
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11 Jan. 1863, te Bunschoten tot 30 Mei 1865, te Putten tot 1869, te Wezepe tot
1871, te Vlaardingen tot 1879, te Arnhem van 23 Maart 1879 tot Oct. 1884, te
Scheveningen sedert 2 Nov. 1884. Zijn vrouw was H e n d r i k a G e z i e n a
V a l k m a n . Hij schreef tegen A. Littooij, Christ.-geref. pred. te Middelburg: Doop,
Belijdenis, Avondmaal en Tucht, of een andere zienswijze daarover dan ds. A.
Littooy ('s Gravenh. 1879). Zijn overige geschriften zijn meest preekenbundels (1868,
1874, 1877, 1879, 1884).
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
786; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-1882), 643, 739.
Knipscheer

[Kleman, David]
KLEMAN (David), geb. 1 Mei 1725, overl. te Voorburg 6 Maart 1780. Hij was
predikant te Renswoude van 20 Juli 1749 tot 2 April 1758, daarna te Voorburg;
emeritus 20 Sept. 1776. Zijn uitgave: De orde des heils, volgens welke God aan
bezondere menschen Zijne zaligmakende genade schenkt, of het verband tusschen
genade en pligt ('s Gravenh. 1774), hoewel eerst kerkelijk goedgekeurd, bracht veel
beroering. Het Historisch verhaal van al de procedures daarover is als boek
verschenen (vgl. o.a. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk .... II, Amst. 1912,
105). Hij werd er vooral van verdacht dezelfde gevoelens als prof. F.A. van der
Marck (dl. III, kol. 816-819) te koesteren.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
788-792; R. A r r e n b e r g , Naamregister v. nederd. boeken tot 1787, 279; Kerkelijk
Handboek (1907) Bijl., 163, (1910) Bijl., 163.
Knipscheer

[Klencke, Johann]
KLEN(C)KE (Johann), geb. te Bremen 10 Sept. 1720, overl. te Lehe (bij Bremen)
6 Sept. 1770. Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid en was predikant
te Asperen van 12 Juni 1746 tot 1756, toen hij naar Lehe vertrok. Voor zijn vertrek
promoveerde hij te Leiden 3 Aug. 1756 op een Dissertatio theol.-typica de Mysterio
Thuris festis jungi soliti (Lugd. Bat. 1756). Samen met G. Kulenkamp (zie dit deel,
kol. 562) schreef hij tegen de Hernhutters.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
792; R. A r r e n b e r g , Naamregister van Nederd. boeken tot 1787, 392; Kerkelijk
Handboek (1907) Bijl., 103.
Knipscheer

[Klepperbein, Wilhelm August]
KLEPPERBEIN (Wilhelm August), overl. te Amsterdam in 1786. Hij was luthersch
predikant te Westrum in 1734, eenige maanden van 1738 te Oldorp (in Jeverland),
en werd hoogduitsch predikant te Amsterdam 14 Nov. 1738; emeritus 9 Sept. 1779.
Hij gaf uit een derde en vierde verbeterde uitgave van H e i n r i c h M i c h e l 's
Psalmund Liederbuch in 1751 en 1763 (zie in dit deel art. Michel).
Zijn portret is gegraveerd door P. Tanjé en door J. Houbraken naar J.M. Quinkhard.
Zie: J. L o o s j e s , Naamregister van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 147; 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), 151, 160, 166, 168, Bijl., 111, 123; Bibl. theol. et philos.
(Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 782, no. 487; d e B i e e n L o o s j e s ,
Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Nederl. IV, 793.
Knipscheer

[Klerck, Henricus de]
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KLER(C)K (Henricus d e ), of Clerck, gedoopt te Middelburg 15 Maart 1654, overl.
ald. tusschen 1689 en 1699. Hoewel hij in de godgeleerdheid zijn studiën voleindigde
heeft hij geen gemeente gediend. Het beroep naar Waterlandkerkje nam hij niet
aan (vgl. Kerkelijk Handboek 1909, Bijl., 152). Hij bewerkte (vgl. op Paullus Merula,
dl. II, kol. 902-904) een Tijd-tresoor van kerkelijke en weereldlijke historien ....
(Middelb. 1689), en schreef nog: Inleidinge tot de beschrijvinge des H. Landts....
vert. uit het Latijn van T. S p a n h e m i u s (Middelb. 1699), uitgegeven na zijn dood
door zijn broeder A d r i a a n K l e r k . Ook gaf hij eenige preeken uit over Ps. 110
(Middelb. 1687).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
793;
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N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der godgeleerde schrijvers, 4e dr. (Amst.
1752), 176.
Knipscheer

[Klercq, Willem]
KLERCQ (Willem), geb. te Naarden 3 Sept. 1834, overl. te 's Gravenh. 10 Dec.
1907. Hij studeerde te Leiden en te Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant
te Engwierum 31 Oct. 1869, te Hijkersmilde 10 Mei 1874 en te Koudekerk 14 Nov.
1880; emeritus 1 Mei 1906. Hij vestigde zich te 's Gravenhage. Hij schreef:
Leiderdorp, bijdrage tot de geschiedenis der kerkelijke beroerten ('s Gravenh. 1886)
en: Een bundel schetsen (Nijkerk 1909), waarin zijn portret voorkomt. Hij was eerst
gehuwd met A n n a E l i s a b e t h L u c r e t i a v a n E d e n , daarna met M a r i j t j e
Geelhuysen.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
794; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1882-1891), 294, (1901-1910), 550;
Kerkelijk Handboek (1878), 680, (1907) Bijl., 128, (1911) Bijl., 150.
Knipscheer

[Kleyn, Simon]
KLEYN (Simon), C l e i n of K l i j n , Jezuïet, geb. te Amsterdam 26 Maart 1626,
overl. te Ouderkerk 13 Febr. 1679. Bij den dood van den pastoor van Ouderkerk,
A m b r . O u t e r w a e l reg. kan. van St. Augustinus, volgde de poolsche Jezuïet,
Simon Cleyn, hem op. Mogelijk is, dat deze reeds zijn assistent was.
Niettegenstaande het kapittel van Haarlem en de vicaris-apostolicus, J. de la Torre,
den pastoor van St. Nicolaas, W. Coopal benoemd hadden te Ouderkerk, bleef
Cleyn ter plaatse tot zijn dood. Onder zijn gegraveerd portret werd een latijnsch vers
geplaatst, waarvan Bat. Sacr. II, 413, den tekst geeft. Joannes Dommer, een
Amsterdammer, pastoor te Duivendrecht, schonk bij testament 26 Febr. 1663 een
legaat aan drie naburige pastoors, onder wie S. Cleyn.
Zie: Hist. ep. Harl., 127; De Katholiek (1872) LXII, 238; Bijdragen bisdom Haarlem
VI, 306, XXXVI, 81-82, XXXVIII, 66.
Fruytier

[Klinckhaemer, Laurens]
KLIN(C)KHA(E)MER (Laurens), geb. te Leiden 14 Nov. 1626, overl. aldaar 11 Nov.
1687. Zijn ouders waren W i l l e m K l i n c k h a m e r en S o p h i e v a n
P o e l g e e s t . Hij studeerde te Leiden in de medicijnen en werd geneesheer te
Leiden. Het meest is hij echter bekend om zijn strijd voor algeheele vrijheid van
spreken in den kring der Collegianten. Hij was hierin één met Johan Hartigsveld(t)
(zie dl. I, kol. 1031; d e B i e en L o o s j e s , Biogr. Woordenb. enz. III, 531-534).
Tot dit vrije spreken in de godsdienstoefeningen was geloofsovertuiging volgens
hen veel meer de eisch dan geleerdheid. Zijn standpunt zette hij uiteen in Twaalf
redenen uit 1 Cor. 14 genomen vow de vrijheid van spreken in de gemeente der
Christenen (Leyd. 1655; 2e dr. Leeuw. 1679). Hiertegen verschenen: Kort ondersoeck
of L. Klinckhamers geneesmeesters meyningen .... (Haarl. 1655) (zie dl. VI, kol.
536; J.C. v a n S l e e , a.w., 275v.) geschreven door P.D.F. [Paschier de Fijne of
zijn zoon Pieter de Fijne], daarna van D a n i ë l Z w i c k e r , Openhartige vertooning
dat de vrijheid van spreken.... heel qualick bewesen is (Amst. 1660, als aanhangsel
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van Den noch staende sichtbare Kercke .... herdr. z. pl. en j. en Amst. 1680), en
van I s a ä c P o n t a n u s (zie Remonstr. Broederschap 1930, 33-41): Van de
sichtbare Kerke Christi op aerden .... ook van de vrijheid van spreken .... tegen
Laurentius Klinkhamer (Amst. 1660). Klinkhamer schreef hierna nog: Verdeediging
van de vryheyt van spreken .... (Amst. 1662).
Voorts gaf hij uit: Een praatje over tafel, behelsende consideratiën over den
vrede-handel nu tusschen
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de remonstranten en de Waterlandsche Doopsgez. tot Rotterdam voorgevallen
(Amst. 1671); Dr. P. Langedult's sedekonst (1684); Copye van een brief aan Pieter
Smout .... [Leid. 9 Febr. 1686] (z. pl. en j.); Losse en quaade gronden van de
Scheurkerk eeniger sogenaamde collegianten tot Rhijnsburg naaktelijk ontdekt en
verbroken (Amst. 1886).
Een ander werk: Heylzamen Raad tot Christelijke vreede .... (Rott. z.j. [1661])
wordt door J.G. B o e k e n o o g e n aan hem toegeschreven, door C.B. H i j l k e m a
echter aan de beide Bredenburgen (zie dl. IV, kol. 292-294). Willem Schuyl (zie J.C.
v a n S l e e , a.w., 180, 184, 342) schreef een bewonderende lijkrede: Verklaring
over Hebr. 13:7 .... Lijk-reden over de dood van .... Laurentius Klinkhamer, der
medicijnen doctor .... (Leijd. 1688). Hij is 8 Oct. 1667 gehuwd met D e l i a n a v a n
H o g e m a d e ; na haar overlijden met H i l l e t j e D i r x , geb. te Sneek.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. V,
21-25; J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger Collegianten (Haarl. 1895), 77, 178-181,
254, 258, 260, 275, 279, 284, 334-336, 341; Catalogus van .... de bibliotheek der
Ver. Doopsgez. Gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 118, 159, 163-165, 255; C.B.
H i j l k e m a , Reformateurs .... (Haarl. 1900-02) II, register in vocibus: Bredenburg,
Klinkhamer, Schuyl en Daniël Zwicker; R. A r r e n b e r g , Naamregister v. nederd.
boeken tot 1787, 279; H.C. R o g g e , Geschriften betr. de Ned. Herv. Kerk ....
Collegianten .... (Amst 1864), 96-104; V r y h e i t s V r i e n d t [Elias van Nijmegen],
Historie der Rijnsburgsche vergadering (Rott. 1775); J.I. v a n D o o r n i n c k ,
Bibliotheek v. ned. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh. (Utr. [1870]), 211, no.
2024; d e z ., Vermomde en naaml. schrijvers I (Leid. 1883), 637.
Knipscheer

[Klinkenberg, Cornelis Antonie]
KLINKENBERG (Cornelis Antonie), geb. te Hensbroek 30 April 1801, overl. te
Voorburg 10 Juni 1885. Zijn vader, C o r n e l i s K l i n k e n b e r g , was predikant
(overl. te Sluipwijk 1836). Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd
predikant te Nootdorp 14 Jan. 1827, te Wassenaar 29 April 1838; emeritus 1 Aug.
1855. Hij huwde 14 Aug. 1829 met W.L. d e G r o o t . Hij schreef: Wassenaar in
1850, voorgesteld uit kerkelijk oogpunt ('s Gravenh. 1851); Onderzoek naar hetgeen
de Bijbel leert over booze geesten, benevens een beantwoording der vraag: Hoe
moet men de woorden ‘duivel’ en ‘satanas’ verstaan? (Amst. 1856), en eenige
artikelen in dl. II en IV van: Bijdr. t. bevord. v. Bijbelsche uitlegkunde (Schoonh.
1846).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. V,
9; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 143, 159, 165, (1908) Bijl., 120; Brinkman's
Catalogus van boeken enz. (1850-82), 646.
Knipscheer

[Klinkenberg, Jacob van Nuys]
KLINKENBERG (Jacob v a n N u y s ), geb. te West-Graftdijk 20 Febr. 1744, overl.
te Amsterdam 14 Sept. 1817. Zijn ouders waren H e n r i c u s J a n s e n
K l i n k e n b e r g en M a g d a l e n a v a n N u y s . Zijn vader was geb. te Harderwijk
6 Jan. 1699 en stond als predikant te West-Graftdijk van 1 Oct. 1730 tot zijn dood
op 25 Maart 1765. Hij studeerde te Haarlem op de latijnsche school, die hij verliet
op 10 Dec. 1760 met een Oratio in doctrinae laudem; daarna te Harderwijk en te
Leiden. Na het verdedigen van een Dissertatio physico-philosophica de aëre ejusque
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et philosophiae doctor bevorderd. Hij werd predikant te Eemnes-buiten op 13 April
1766, waar hij huwde met M a r i a E l i z a b e t h M e r k m a n (overl. 18 Jan. 1788).
Tegen de geschriften, die in die dagen het ongeloof predikten, schreef hij: De
voordeelen van den godsdienst in tegenstelling van de dwaesheid, onvoorzichtigheid,
gevaerlijkheid en schaedelijkheid van 't hedendaegsch ongeloof, twee deelen, vier
stukken (Utr. 1770-76). Met hetzelfde doel redigeerde hij het weekblad De Christen
‘tot staving van de waarheid van den christelijken godsdienst’, dat in zeven deelen
en 355 nummers verscheen van 1772 tot 1778. Op 10 Oct. 1773 hield hij zijn intrede
te Overschie, op 28 Mei 1775 te Oudewater, op 24 Mrt. 1776 te Deventer, op 14
Juni 1778 te Amsterdam. Hier schreef hij, samen met G e r a r d J o h a n N a h u y s
tot diens dood (9 Oct. 1780, zijn bijbelverklaring: De Bijbel, door beknopte
uitbreidingen en ophelderende aanmerkingen verklaerd, 27 deelen (Amst. 1780-96).
De laatste twee deelen werden afzonderlijk verkrijgbaar gesteld als: Proeven eener
verklaring van Johannes Openbaring (Amst. 1796). Nog wordt dit werk gelezen. In
Nov. 1783 werd hij te Leiden benoemd tot hoogleeraar in de godgeleerdheid; toen
hij daarvoor bedankte werd hij 20 Nov. 1783 tot hoogleeraar aan het athenaeum te
Amsterdam benoemd en op 10 Maart 1784 door de leidsche academie tot doctor
theologiae bevorderd. Het professoraat te Amsterdam aanvaardde hij 29 Maart
1784 met een Oratio de machinationibus incredulorum reipublicae valde perniciosis
(Amst. 1784). Toen Petrus Curtenius (zie dl. VIII, kol. 350) was gestorven (3 Aug.
1789) hield hij de Oratio funebris in obitum Petri Curtenii op 16 Nov. 1789
(Amsterdam 1790), vertaald door M. J o n g e n e e l als: Lijk- en lofreden ter
gedachtenis van Petrus Curtenius (Amst. 1790). Door de staatkundige woelingen
werd hij van 1796 tot 1804 ambteloos. Daarna verdedigde nog zijn leerling Engelbert
Marinus Dorper (zie dl. VIII, kol. 421) een dissertatie, en hield J. v a n A k e n en
W. S t r o e s J a n s e n onder zijn leiding hun Disputatio de peccato in spiritum
sanctum pars I en II (Amst. 1815). Hij liet eenige handschriften na die G l a s i u s
bezat en vermeldt. Nog gaf hij uit: De geschiedenis van's Heilands lijden (Amst.
1791); Kort begrip der geschiedenis van 's Heilands lijden (Amst. z.j.) en Onderwijs
in den godsdienst, 11 deelen (Amst. 1780-94). Meermalen herdrukt is ook zijn
Waerschouwing in de allerbelangrijkste zaek (Amst. 1798). Zijn verhandeling als
antwoord op de vraag van de Hollandsche maatschappij van wetenschappen te
Haarlem betreffende ‘de beste middelen om de ware en zuivere leer van het
Evangelie in de koloniën van den staat meer te bevestigen en uit te breiden’ is
bekroond en in de Werken dier maatschappij, dl. XVII, opgenomen.
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken en in zwarte kunst door F.C.
Bierweiler.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. V,
12-18; B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 270-278; Kerkelijk
Handboek (1907) Bijl., 142, 147, 148, (1908) Bijl., 102, (1910) Bijl., 155; Alphab.
naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 311; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv.
Kerk II (Amst. 1912), 173, en aant. 5; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans, 1900), 782 (no. 488); W.A. v a n H e n g e l (zie dl. III, kol.
575), Gedachtenis aan de verdiensten van J. van Nuys Klinkenberg in Christelijk
Maandschrift voor den beschaafden stand (1822), 89.
Knipscheer
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[Klinkhamer, Jacob]
KLINKHAMER (Jacob), geb. te Hoorn 3 Jan. 1738, overl. te Alkmaar 8 Juli 1817.
Zijn ouders waren P i e t e r K l i n k h a m e r e n A n n a F r o n s . Hij studeerde te
Leiden in de godgeleerdheid en was predikant te Petten van 7 Juni 1761 tot 31 Oct.
1762; daarna tot zijn emeritaat in Juli 1790 te Wormerveer. Hij is 3 Nov. 1761 gehuwd
met A n n a E v a E r h a r d (overl. 9 Dec. 1797) en 24 Aug. 1799 met E l i s a b e t h
S c h r e u d e r . Hij schreef: Korte handleiding tot verstand der voorbeeldige
zinnebeeldige en propheetische godgeleerdheid (Amst. 1775); De Kerk van Jesus
gebouwd op het fundament der apostelen (Amst. 1793), twee deelen; [onder den
schuilnaam B i b l i o p h i l u s ] De nieuwe hervorming onder de Doopsgezinden ....
(Amst. 1793). In 1809 schreef hij tegen W.A. van Hengel (zie dl. III, kol. 575-577):
Aanmerkingen op zekere z.g. recensie in de Bibliotheek van Theol. letterkunde [in
dl. VII (1809), kol. 454] (Alkmaar, z.j.).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. V,
26; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl., 139, 151; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek
v. ned. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh.-Utr. [1870]), 208 (no. 1995); d e z .,
Vermomde en naaml. schrijvers I (Leid. 1883), 68.
Knipscheer

[Kloeckhof, Balthasar]
KLOECKHOF (Balthasar), geb. te Kuilenburg, overl. te Utrecht 25 Jan. 1763. Zijn
vader, B a l t h a s a r K l o e c k h o f , was burgemeester. Hij werd luthersch predikant
te Amersfoort in 1731, te Gouda 2 Juli 1736, te Utrecht 14 Aug. 1740. Hij schreef:
Lijkrede op Casparus Heesper te Gouda (Amst. 1736) (vergel. dl. VII, kol. 539) en
Voorstelling van den zegen der woningen van het geestelijk Israël .... (Utr. 1745),
de inwijdingsrede in de nieuwe luthersche kerk aldaar op 28 Nov. 1745.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 148; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest.
Godgel. in Ned. V, 31.
Knipscheer

[Kloeckhof, Johannes]
KLOECKHOF (Johannes), geb. te 's Gravenhage, overl. te Kuilenburg 1 April 1757.
Balthasar K. (die voorgaat) was zijn broeder. Hij werd luthersch predikant te Zutfen
16 Dec. 1731, adjunct-predikant van Ds. Georg Friedrich Mitzen te Kuilenburg, en
in 1734 predikant aldaar. Hij schreef: Lijkrede op G.F. Mitzen (Rott. 1736), en in de
Hist. Beschr. v. Culemborg door A.W.K. V o e t v a n O u t h e u s d e n een Verklaring
van de medaille ofte gedenkpenning, opgedragen aan Willem Carel Hendrik Friso,
ter gelegenheid dot S.H. was ingehuldigt als grave van Culenborgh (1748), een
dichtstukje.
Zie: J. L o o s j e s , Naaml. v. predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 149; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in
Ned. V, 32.
Knipscheer

[Klopper, Reinier]
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KLOPPER (Reinier), geb. te Amsterdam, overl. te Almeloo in Juni 1752. Hij was
doopsgezind predikant te Den Ilp van 1741 tot 1746, daarna te Almeloo, waar hij
door een verschil van meening met den graaf van Rechteren als ambachtsheer een
half jaar moest wachten eer hij zijn intrede kon doen. De intrede vond plaats 20
Nov. 1746. Op 1 Maart 1750 hield hij een lijkrede op den graaf van Rechteren,
Frederik Reinhard Burchard Rudolph. Hij werd wel beschuldigd van sociaansche
gevoelens, doch daarvan is weinig aan den dag gekomen. Hij schreef: De zondaar
door Christus gezocht en gezaligd, 17 redevoeringen (z. pl. 1750). In 1747 trachtte
de overheid van Goeree de
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Doopsgezinden te dwingen mede te doen aan oefening in den wapenhandel.
Daarover werd bij de Zonsche sociëteit geklaagd, die per brief antwoordde
(onderteekend door Reinier Klopper van Almeloo en A d r i a a n K o e n e n van
Hazerswoude) dat de Doopsgezinden geen wapenen behoorden te dragen, omdat
dit met hun privilegiën streed.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. V,
36; Doopsgez. Bijdragen (1907), 159; 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, 221, II, 75-79.
Knipscheer

[Klover, Roelof de]
KLOVER (Roelof d e ), geb. te Kuilenburg 2 Febr. 1792, overl. te Breda 15 Juli 1834.
Zijn ouders waren J a n d e K l o v e r en A n n a T e l b e r g e n . Hij werd luthersch
predikant te Bergen op Zoom in Oct. 1815 en te Breda 15 Sept. 1816. Hier was hij
ook godsdienstleeraar aan de Koninklijke Militaire Academie. Hij dichtte: Het
verheugd Breda .... 14 Oct. 1816 (Breda 1816), en schreef: Vaderlandsche
opwekkingsleerrede .... Ps. 85:9-14, ten betooge dat uit het onheil dezer dagen ons
waar geluk moet geboren worden (Breda 1830); Leerrede ter gedachtenisviering
van J.C.J. van Speyk .... (Rott. 1831) (vgl. dl. V, kol. 786). Met J.J.F. Wap (zie dl.
V, kol. 1095-1097) vertaalde hij uit het Latijn: Lijkzang op .... Paulus Henricus Marron
.... door J.H. Hoeufft (zie dl. III, kol. 595v.).
Zie: J. L o o s j e s , Naaml. v. predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 149; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in
Ned. V, 37; Kerkelijk Handboek (1878), 747.
Knipscheer

[Klugkist, Conradus]
KLUGKIST (Conradus), geb. te Eexta (Oldambt) 14 Jan. 1670, overl. te Zuidbroek
8 Juni 1740. Zijn ouders waren S i w e r t K l u g k i s t (overl. 1722) en T r i j n t j e
L i n t h u i s . Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid en werd predikant te
Wirdum (Gr.) 10 Sept. 1693, te Zuidbroek (en Muntendam) 13 Nov. 1701; emeritus
kort vóór zijn dood. Hij behoorde tot de examinatoren van Wilhelmus Schortinghuis
(zie dl. V, kol. 697-700 en ter aanvulling het beneden genoemde werk van J.C.
Kromsigt). Hij huwde in 1695 te Groningen met G e s i n a H o f s n i j d e r . Hij schreef:
Godts beloften .... vertoont in Feest-Kerkredenen over des Heilants geboorte te
Bethlehem .... (Gron. 1736; 2e dr. Amst. 1743); De waarheit in Jezus aangewezen
uit de zogenaamde Zondaagsche Evangelien .... verhandelt van L.G. Treviranus
(te Bremen), vertaald uit het Hoogd., twee deelen (Gron. 1737; 2e dr. met een
voorrede van prof. Cornelius van Velzen te Groningen, Gron. 1750); L.G. Treviranus
Kerkredenen .... vert. (zie boven) (Gron. 1739). Glasius geeft uit de
Feest-Kerkredenen eenige regels als voorbeeld. J.P. S p r e n g e r v a n E y k , die
schreef onder het pseudoniem S i n c e r u s , had hem zeker met reden kunnen
noemen in zijn: De kansel-ontluistering in de Ned. Herv. Kerk tijdens de 17de en
18de eeuw aangewezen en gestaafd (Amst. 1853).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. V,
37-39; B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 279; Kerkelijk
Handboek (1914) Bijl., 176; R. A r r e n b e r g , Naamregister v. nederd. boeken tot
1787, 280; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naam-Rol der godgel. schrijvers, 2e dr.
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(Amst. [1752)], 333; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek v. Ned. anonymen en
pseud. ('s Gravenh. (Utrecht [1870]), kol. 246 (no. 2384);
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d e z ., Vermomde en naamlooze schrijvers I (Leid. 1883), kol. 561; J.C. K r o m s i g t ,
Wilhelmus Schortinghuis (Gron. 1904), 27, 29, 31, 73, 92, 304.
Knipscheer

[Kluyt, Wilhelmus à Brakel van der]
KLUYT (Wilhelmus à B r a k e l v a n d e r ), geb. te Alblasserdam 14 Nov. 1694,
overl. te Sommelsdijk 18 Febr. 1762. Zijn ouders waren F r a n c o (i s ) v a n d e r
K'u y t en S u l a m i t h à B r a k e l . Wilhelmus à Brakel was zijn grootvader (zie dl.
IV, kol. 281-283). Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant
te Schellinkhout 31 Oct. 1717, te Sommelsdijk 24 Jan. 1723; emeritus 26 Aug. 1748.
Hij huwde 25 Oct. 1718 met M a g t i l d a B u r g w a l . Hij schreef: Kort begrip der
voornaamste Goddelijke waerheden ... (enkele malen te Amst. herdrukt) en: Keten
der goddelijke waerheden ofte korte stellingen der gantsche Christelijke
Godgeleerdheyd (waarvan de 3e dr. Rott. 1769).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. V,
43; Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 159, (1908) Bijl., 142; R. A r r e n b e r g ,
Naamregister v. nederd. boeken tot 1787, 83; F.J. L o s , Wilhelmus à Brakel (Leid.
1892) 37, en aant. 5.
Knipscheer

[Knap, Christiaan]
KNAP (Christiaan), geb. te Heerde 4 Juli 1836, overl. te Kampen 24 Mei 1892. Zijn
vader was Jan Jakob Knap (zie dl. II, kol. 690). Hij studeerde te Amsterdam en te
Utrecht, werd predikant te Gerkesklooster 13 Oct. 1858, te Wolsum en Westhem
14 Apr. 1861, te Oldebroek 18 Juni 1865, te IJlst 8 Nov. 1868, te Noordwijk-Binnen
15 Aug. 1869, te Oosterbierum 6 Aug. 1871, te Kralingen 6 Oct. 1872, te Kampen
4 Apr. 1875, te Rijnsburg 9 Nov. 1879, weer te Kampen 14 Nov. 1880. Zijn vrouw
was J a n n a G e e r t r u i H u b e r s (overl. te Groningen 26 Jan. 1930). Hij heeft
verscheidene preeken uitgegeven: Twee leerredenen over Job 20:11-18 en Luc.
11:15 .... (Zwolle 1867); Een verbond met God .... (Rott. 1874); Gods Woord keert
niet ledig tot Hem weder, intreerede te Kampen (Kamp. 1875); Zestal leerredenen
(Kamp. 1876); De taal der bevinding (Delft z.j.) enz.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. V,
49; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 146, (1907) Bijl., 129, 142, 151, (1911) Bijl.,
153, 174, 192, 195, (in te vullen), (1912) Bijl., 148; Brinkman's Catalogus van boeken
enz. (1850-82) 648, 702.
Knipscheer

[Knibbe, David (1)]
KNIBBE (David) (1), geb. te Middelburg 13 Juli 1639, overl. te Leiden 8 Nov. 1701.
Zijn ouders waren D a v i d K n i b b e en P e t r o n e l l a R a d e r m a c h e r . Hij werd
predikant te Barsingerhoorn in 1663, te Purmerend in 1667, te Leiden 29 Juli 1668.
Hij was gehuwd met M a g d a l e n a V e r g e n s t . David Knibbe (2) was zijn zoon.
Er zijn portretten van hem. Hij schreef: Kentekenen der genade Gods in 16
predikatiën (Leid. 1678); De hand Gods uijtgestrekt in het oordeelen en bewaren
van Zijn Kerk .... (Leid.; 1682 herdr. in 1696 en 1704) met als bijvoegsel: De
wederlegging van de dwalingen der Schoristen of soo genoemde Hebreen; Leere
der genade Gods in Christo Jesu. Uijtgebreit in 16 predicatiën over Col. 1:12-23

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

(Leid. 1687; herdr. 1694); Katechisatie of Kort begrip der Chr. religie, getrokken uijt
den Heid. Katech..... (Leid. 1689; 10e dr. 1701; 22e dr. 1752); Clarissimi .... Johannis
Hoornbekii [zie dl. VIII, kol. 843v.] in ecclesia et acad. Lugd. Bat. professoris
socinianismi confutati compendium, ipsissimis Cl. auctoris verbis concinnatum in
usum s.s. theologiae studiosorum (Lugd. Bat. 1690); De leere der
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geref. Kerk volgens de order van de Heid. Katech. verklaart, bevestigt .... (Leid.
1692; 1694; 9e dr. 1772); Den Sendbrief Pauli aan de Colossensen verklaart ....
twee deelen ('s Gravenh. 1694, Leid. 1694); De brief v. Paulus aan de Ephesen
verklaart, twee deelen (1694); de beide laatste werken zijn ook in het Hoogd. vertaald.
Hij onderwees ook de homiletiek aan de leidsche academie en schreef voor zijn
studenten: Manuductio ad oratoriam sacram .... (6e dr. Lugd. Bat. 1697); daarbij
een Pars altera .... (Lugd. Bat. 1697). Nog schreef hij enkele andere werken en
bezorgde hij waarschijnlijk: Het korte vraageboekje, waarvan te Leiden in 1724 nog
een uitgave verscheen.
Zijn portret is gegraveerd door Philips en P. van Gunst naar C. de Moor en door
F. Bouttats Jr. naar P. van Slingelandt.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. V,
55-58; B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 281, III ('s Hert. 1856),
666; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 131, (1908) Bijl., 105, 139; R. A r r e n b e r g ,
Naamregister v. nederduitsche boeken tot 1787, 281; Bibliotheca theologica et
philosophica (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 782 (no. 489 en 490).
Knipscheer

[Knibbe, David (2)]
KNIBBE (David) (2), geb. te Leiden 11 Mrt. 1671, overl. ald. 4 Apr. 1748. Zijn ouders
waren David Knibbe (1) en M a g d a l e n a V e r g e n s t . Hij studeerde te Leiden in
de godgeleerdheid en werd predikant te Leiderdorp 22 Febr. 1693, te Breda 12 Apr.
1699, te Leiden 17 Dec. 1702. Op 9 Mei 1720 werd hij benoemd tot onderregent
van het Staten-collegie. Voor het regentschap kon hij niet benoemd worden omdat
curatoren en burgemeesters dit onvereenigbaar achtten met het predikambt en
Knibbe daarvan geen afstand wilde doen. Hij huwde 10 Dec. 1704 met A n t o n i a
v a n d e n B e r g (overl. 6 Apr. 1725). Hij schreef: Historie der propheeten .... (Leid.
1708); De wonderwerken van Moses verklaert .... (Rott. 1719); De republicq der
Hebreën of de Joodsche oudheden .... (Leid. 1743).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. V,
58; B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 281, III ('s Hert. 1856),
667; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 131 v.; R. A r r e n b e r g , Naamregister v.
nederd. boeken tot 1787, 281.
Knipscheer

[Kniphuisen, Albertus Maagh]
KNIPHUISEN (Albertus M a a g h ), geb. te Groningen 26 Aug. 1823, overl. te Heiloo
9 Dec. 1898. Zijn ouders waren H e r m a n K n i p h u i s e n en D u r a n d i n a
P e t r o n e l l a M a a g h . Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid en werd
predikant te Abbekerk en Lambertschaag 3 Dec. 1848; emeritus 1 Oct. 1891. Op
15 Jan. 1871 werd de vernieuwde kerk te Abbekerk door hem ingewijd. Hij was
gehuwd met S a r a M a r i a C a t h a r i n a v a n B r o n c k h o r s t (overl. 20 Dec.
1878). Hij schreef: Ter nagedachtenis van eenen vroeg gestorven Evangeliedienaar
(Hermanus Berghege A. Rz., vgl. dl. VII, kol. 104) .... (Alkm. 1859); Het geloof
behouden ...., preek op 7 Dec. 1873 (Medembl. 1874); Ter Gedachtenis (Hoorn
1891), niet in den handel. Ook verschenen preeken van hem in de serie Vrijzinnige
godsdienstprediking en is een referaat van hem voor de hoornsche
predikantenvergadering opgenomen in de Stemmen voor Waarheid en Vrede.
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. V,
59; De Hervorming van 24 Dec. 1898; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl., 99.
Knipscheer
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[Knipperdolling, Bernardus],
KNIPPERDOLLING (Bernardus), of K n i p p e r d o l l i n c k , Wederdooper, gedood
te Munster 22 Jan. 1536. Hij was uit een aanzienlijk geslacht gesproten en
lakenhandelaar. Na zijn komst te Munster konden Jan Matthijsz (art. in dit deel) en
de zijnen den raad van de stad omzetten. Te meer daar vele aanzienlijken en
welgestelden Munster verlieten, kon de bisschop Franz von Waldeck (zie dl. V, kol.
1090) zijn gezag niet handhaven. Toen in den aanvang van 1534 Jan Beukelsz. (dit
deel, kol. 62) in Munster kwam, trouwde deze daar ‘polygaam in de praktijk vóór hij
de theorie had vastgesteld’ (K n a p p e r t ), met een dochter van Knipperdolling. Van
dag tot dag wonnen de anabaptisten aan macht en invloed. Reeds 23 Febr. 1534
wisten zij de verkiezing ook van Knipperdolling tot een der burgemeesters door te
drijven en zoo het heft in handen te krijgen. De vader schijnt nogal gelukkig geweest
te zijn om dat ‘huwelijk’ van zijn dochter, ook al had Jan Beukelsz. later naast zijn
‘koningin D i v a r a of D i e u w e r ’ nog zestien vrouwen, die allen ondergeschikt
waren aan deze eerste in rang, en al heeft zij dus bijvoorbeeld op 12 Juni 1535
meegezongen ‘Den hoogen God alleen zij eer’ toen de ‘koning’ eigenhandig één
harer, E l i s e W a n d s c h e e r , heeft onthoofd. Althans wordt gezegd dat de koning
zich door dat huwelijk ‘den steun van dezen invloedrijken burger had verzekerd’.
Met den val van Munster, 25 Juni 1535, neemt het rijk der Wederdoopers een einde.
Eerst 22 Jan. 1536 werden hij en de ‘koning’ en anderen onder vele folteringen
gedood. Het schavot was opgericht ter plaatse waar eens de koningstroon had
gestaan. De bisschop en vele geestelijken woonden de executie bij.
Zie: W. K ü h l e r , Gesch. der Nederl. doopsgezinden in de zestiende eeuw (Haarl.
1932), 82, 117, 119, 185; L. K n a p p e r t , De opkomst van het protestantisme in
een Noord-Ned. stad [Leiden], (Leid. 1908), 142, 145; d e z ., Het ontstaan en de
vestiging v.h. prot. in de Ned. (Utr. 1924), 201-204; W.I. L e e n d e r t z , Melchior
Hofman (Haarl. 1883), 60, 62, 314 v., 368-372; Doopsgezinde Bijdragen (1888),
3-6, 13-22, (1890), 67, portret, (1899), 7; Bibliotheca Reformatoria Neerlandica VII
('s Gravenh. 1910), 31, 34, 36, 56; W. M ö l l e r , Kirchengesch. III (3e dr. Tüb. 1907),
127; Catalogus van de bibliotheek der Ver. doopsgez. gem. te Amsterdam II (Amst.
1888), 319 [portretten]; 2e dr. (Amst. 1916), 56; H. D e t m e r , Bilder aus den
religiösen und sozialen Unruhen in Münster .... I-III (Münster 1903 u.s.w.), passim;
G e o T u m b ü l t , Die Wiedertäufer .... (Bielef. u. Leipz. 1899), 63 f. portret.
Knipscheer

[Knipschildt, Winimar]
KNIPSCHILDT (Winimar), geb. te Medebach (Duitschland), 1678 monnik der
Benediktijnerabdij Abdinghof in Paderborn 1697, overl. aldaar als abt en wijbisschop
23 Mei 1732. Hij volgde reeds op 16-jarigen leeftijd de lessen der filosofie aan de
universiteit te Paderborn. 12 Aug. 1698 legde hij de kloostergeloften af in Abdinghof
en werd spoedig na zijn priesterwijding naar Putten op de Veluwe gezonden als
onderkellenaar (vgl. art. G.J. Busch, kol. 118). Hier was hij zeven jaar werkzaam
en werd dan tot cellerarius van de abdij Abdinghof aangesteld, totdat hij na 12 jaar,
21 Jan. 1728, tot abt werd gekozen. Het volgende jaar werd hij bestemd door den
vorst-bisschop van Paderborn tot zijn wijbisschop. Hij werd daarop tot bisschop
verheven met den titel van Myndensis en ontving 16 Oct. 1729 de bisschopswijding.
Een vroege dood maakte een spoedig einde aan zijn werken voor de abdij en het
bisdom.
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Zie: J.B. G r e v e , Gesch. der Benediktiner-abtei Abdinghof in Paderborn (1894),
192-195; J u l . E v e l t , Die Weihbisschöfe von Paderborn (Pad. 1869), 143; G.A.
S c h o u w e n , De kelnarij van Putten (Arnhem 1909), blz. III.
Fruytier

[Knock, Barold]
KNOCK (Barold), geb. te Groningen en overl. te Leeuwarden, de jaren zijn onzeker;
liet zich 28 Jan. 1679 als stud. phil. inschrijven aan de groninger hoogeschool, werd
ontvanger van de admiraliteit te Harlingen en 31 Dec. 1698 raadsheer ten Hove van
Friesland, welk ambt hij meer dan twintig jaar bekleedde en April 1720 overdroeg
op zijn zoon Dr. B e r n h a r d u s H e r m a n n u s K n o c k . Hij was gehuwd met
B e r b e r a v a n B a y en ligt begraven te Buitenpost.
Zie: Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland, 49, 54; J. S i c k e n g a , Het Hof
van Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869), 30, 245: mijn Stadsen Dorpskroniek van Friesland, (Leeuwarden 1930), 6.
Wumkes

[Knock, Hermannus]
KNOCK (Hermannus), geb. te Groningen 10 Sept. 1748, overl. aldaar 5 Dec. 1795.
Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid en werd predikant te Windeweer
en Lula 13 Apr. 1760; emeritus 1 Nov. 1789. Hij schreef als student: Disputatio
metaphysico-phoronomico-dynamica de Lege parsimoniae .... sub praes. Nicolai
Engelhardi .... 9 Nov. 1754 (Gron. 1754). De classis Groningen benoemde hem in
de commissie, die op 10 Sept. 1771 haar Ontwerp van bezwaaren uitbracht tegen
Frederik Adolf van der Marck (zie dl. III, kol. 816-819). Ook Petrus Abresch (zie dl.
II, kol. 6) had in deze commissie zitting. Hun rapport werd gedrukt als: Bedenkingen
en bezwaaren .... van de classis Groningen .... tegen F.A. van der Marck.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. V,
60; Kerkelijk Handboek 1878, 536, (1914) Bijl., 155 in voce Kielwindeweer; L.
K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912), 101-105; J.P. d e B i e ,
Het leven en de werken van Petrus Hofstede (Rott. 1899), 260-263, Bijl., blz. 81 v.
Knipscheer

[Knock, Nicolaas Arnoldi]
KNOCK (Nicolaas Arnoldi), geb. te Leeuwarden 1759, overl. 1794, was jur. utr.
doctor, sedert 1780 grietman van Oost-Stellingwerf en lid der Staten van Friesland,
en in 1788 gecommitteerde Staat ten Landsdage. Zijn vrouw was R i n s k e Y p k j e
v a n B o e l e n s en woonde te Makkinga. Als groot kenner en minnaar der muziek
dirigeerde hij op 22 Sept. 1785 een concert bij de viering van het tweede eeuwfeest
der franeker hoogeschool en schreef: Dispositien der merkwaardige Kerk-Orgelen
welke in de Provincie Friesland, Groningen en elders aangetroffen worden, dit werk
verstrekkend tot een vervolg van het werk van den heer J. Hess (Groningen 1788).
Zie: B a e r d t v a n S m i n i a , Nieuwe Naamlijst van Grietmannen, 398.
Wumkes

[Knoote, François Eduard]
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KNOOTE (François Eduard), geb. te Leiden 21 Juni 1788, overl. te Zutphen 17 April
1847, zoon van J e a n F r é d e r i c e n H é l è n e F r é d e r i q u e W i l l e t .
Hij trad in militairen dienst, maakte als luit. der artillerie den Tiendaagschen
veldtocht mede, werd 21 Febr. 1833 majoor van het 3e bataillon nationale militie en
22 Maart 1841 luitenant-kolonel. Als zoodanig was hij tevens commandant van het
corps pontonniers en directeur van het militaire bruggenwezen.
Hij was gerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis en van het 30-jarig
officierskruis.
Hij huwde te Voorburg 17 Dec. 1817 met J o h a n n a B l o y s v a n T r e s l o n g
(1796-1875),
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dochter van Cornelis Johan (dl. VIII, 129) en van C o r n e l i a G e e r t r u i d a B l o y s
v a n T r e s l o n g . Zij hadden o.a. een zoon, F r a n s K n o o t e , geb. te Wychen
1 Sept. 1834, als generaalmajoor titulair te 's Gravenhage overl. 30 Jan. 1900,
weduwnaar van jkvr. J o h a n n a E u g e n i a B a u d .
Zie: Geneal. Herald. Bladen I, 325; Nederl. Adelsboek (1932), 48.
Regt

[Knottnerus, Jan Boer]
KNOTTNERUS (Jan B o e r ), geb. te Friezenveen 2 Juli 1864, overl. aldaar 26 Sept.
1904. Zijn ouders waren Ds. J a n B o e r K n o t t n e r u s (overl. 1864) en J o h a n n a
C r a m e r . Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te Koten
23 Febr. 1890, te Roon c.a. 11 Juni 1893, te Friezenveen 29 Nov. 1896. Hij schreef
in verschillende gereformeerde bladen en tijdschriften en gaf afzonderlijk uit: Ter
herinnering, twee toespraken (Rott. 1894); Het boek der psalmen verklaard door
Johannes Calvijn (Utr. z.j.).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. V,
65; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 151, (1910) Bijl., 154, (1912) Bijl., 154.
Knipscheer

[Knuyt, Frans of François de]
KNUYT (Frans of François d e ) of C n u y t , doopsgezind leeraar te Zierikzee in het
begin van de 17de eeuw. Zijn gemeentenaren werden ‘Stilstaanders’ of ‘Neutralisten’
genoemd, omdat zij zich in 1567 onzijdig hadden gehouden toen elders, na de
mislukte poging van Friezen en Vlamingen, velen de partij der Vlamingen gekozen
hadden. K ü h l e r (zie beneden) prijst de kloeke houding van deze gemeente en
zegt: ‘Hier bleef men neutraal of, zooals de uitdrukking luidde, “in stillestant”.’ De
broeders gaven zelfs een boekje uit, waarin zij de strijdenden ernstig wezen op den
christenplicht van verzoening .... De Friezen zoowel als de Vlamingen veroordeelden
eenstemmig deze onzijdigheid en zeiden schamper: zij hadden wel gelezen van
vromen en onvromen, van rechtvaardigen en onrechtvaardigen, maar nooit van
stilstaanders. De Zierikzeeërs werden van weerskanten in den ban gedaan.
Het eerst treedt de Knuyt voor ons op in een twistgesprek tusschen drie
gereformeerde predikanten en vier doopsgezinde leeraars. Daarvan is een Kort en
waerachtig verhael van een seker gespreck, gehouden in Colyns-plate, 5 Nov. 1606
tusschen Dierick van Ecke, Frans de Knuyt, Victor N. Zeemverkooper en Klaas
Roone, van de zijde der wederdoopers, en Eduardus Adriani Booms (zie dl. I, kol.
407), Henricus Brandt Willemsz. (zie dl. I, kol. 450-452), Anthonius Laurentii
Stampers .... van de zijde der geref. gemeente (Midd. 1620; herdr. Dordr. 1646).
Hierna ontmoeten wij hem op 4, 6 en 23 Sept. 1609. Dan houdt hij twistgesprekken
te Zierikzee, zooals wij lezen in: Corte notulen van seker ghespreck, gehouden over
den artyckel van de Mensch-werdinge onzes Heeren Jesu Christi, tusschen de
predikanten van Zierikzee ter eene en Cornelis de Cuyper ..., Jan van Voorden ....
en Frans de Knuyt. Hier zijn bij ghevoecht 1. Sekere annotatiën .... die Fr. de Kn.
op deze notulen ghestelt heeft ....; een cort en waerachtig verhael .... als boven
(Zierikzee 1620). Op 2 Mrt. en 12 Apr. 1615 is te Aardenburg een vergadering van
Doopsgezinden gestoord. Een stedelijk plakkaat van 18 Dec. 1614 had hun het
vergaderen verboden. Ook Fr. de Knuyt werd gevangen genomen en tot een
geldboete veroordeeld. De Generale Staten hebben hem en de zijnen evenwel van

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

vervolging ontslagen. In 1617 is hij te Sommelsdijk in een openbaar dispuut
opgetreden over den wederdoop en den kinder-
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doop tegen A b r a h a m S t a m p e r i u s , den gereformeerden predikant aldaar.
Toen deze daarvan uitgaf een Waerachtigh verhael van het gespreck ghehouden
te Sommelsdyck, schreef Fr. de K. daartegen nog in 1617 een Verantwoordinghe,
van welke werken wij geen exemplaar vinden in de bibliotheek van de doopsgez.
gemeente te Amsterdam. In 1618 verscheen van hem: Onder verbeteringhe, een
corte bekentenisse onses geloofs .... Met eenige christelycke gebeden .... Achterin:
Sommige psalmen ende geestelijcke liedekens (z. pl. of j.; 1e dr. 1618, 2e dr. Amst.
1623, 3e dr. Haarl. 1635, 4e dr. Amst. 1642, nog herdrukt Haarl. 1648 en 1684,
Gron. 1709). De gereformeerde predikant te Zierikzee G o d e f r i d u s U d e m a n s
(geb. 1582; sedert 1599 (?) te Haamstede, sedert 1604 te Zierikzee overl. 1649)
schreef daartegen een dik boek: Noodighe verbeteringe ... (Zierikzee 1620; 2e dr.
Dordr. 1646). De roomsche A r n o u t v a n G e l u w e , bijgenaamd ‘de vlaamsche
boer’ (zie: F.A. S n e l l a e r t , Arnout van Geluwe ...., Rousselaere 1855) schreef
nog tegen Fr. de Knuyt: Een onverwinnelycke schrift-matighe Roomsche Catholijcke
belijdenisse des gheloofs .... ghesteldt teghen de onschriftmatighe belijdenisse der
nieuwghesinde wederdooperen, voor desen uijt-ghegheven door Fr. de Knuyt ....
(Antw. 1654).
In de Doopsgezinde Bijdragen van 1897 en 1898 vinden wij uitvoerig meegedeeld,
vooral uit zijn Corte bekentenisse onses geloofs, hoe hij gehecht was aan het ‘stil
gebed’ in de gemeentelijke samenkomsten en dit gebruik met kracht en talent
verdedigde tegen de vele bezwaren die zich daarbij voordeden. Ook op dit punt is
hij fel bestreden, niet alleen in eigen kring maar vooral door gereformeerde
predikanten als G. Udemans, Franciscus Lansberghe (zie dl. II, kol. 772), Hermannus
Faukelius (zie dl. VI, kol. 507-509), Johannes Cloppenburch (zie dl. I, kol. 613),
Abraham à Doreslaer (zie dl. I, kol. 741-743), Petrus Jacobi Austro-Sylvius (zie dl.
I, kol. 197), P. de Bontemps (zie dl. VI, kol. 150-152) enz.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. V,
69-72; B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 283; Doopsgezinde
Bijdragen (1876), 86, (1877), 25. (1897), 106-117, (1898), 57, 73-75, (1908), 106;
Catalogus van de bibliotheek der Ver. doopsgez. Gem. te Amsterdam (Amst. 1919),
170 v., 182, 197, 203 v.; Mennonitisches Lexikon (Frankf. a/Main und Weierhof 1913
enz.), i.v.; S. H o e k s t r a Bz., Beginselen en leer der oude Doopsgezinden (Amst.
1863), 191; Kerkelijk Handboek (1909) Bijl., 155; W.J. K ü h l e r , Gesch. der ned.
Doopsgez. in de zestiende eeuw (Haarl. 1932), 293, 369, 373 v. (over het stil gebed),
419 (over de stilstaanders).
Knipscheer

[Knyff, Goslick van]
KNYFF (Goslick v a n ), waarschijnlijk geb. 1662 te Leeuwarden, overl. 1 Dec. 1712,
zoon van Horatius v.K., die volgt, en L u t s v a n H i d d e m a , liet zich 18 Maart
1682 inschrijven als jur. student aan de leidsche hoogeschool, werd Nov. 1699
aangesteld tot raadsheer in het Hof van Friesland, en was gehuwd met H e l e n a
A e b i n g a v a n H u m a l d a , die hem een zoon schonk H o r a t i u s H i d d e m a
v a n K n i j f f , later grietman van Menaldumadeel, wiens lustslot Lauta State te Wier
tijdens de Doelistenbeweging in 1748 een prooi der vlammen werd.
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel I, 3, II, 4; Naamrol der Raden 's Hofs van
Friesland 50, 52; B a e r d t v a n S m i n i a , Nieuwe
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Naamlijst van Grietmannen, 56, 57; J. S i c k e n g a , Het hof van Friesland gedurende
de zeventiende eeuw (Leiden 1869), 245, 246; mijn Stads- en Dorpskroniek van
Friesland (Leeuwarden 1930) 110, 171, 341.
Wumkes

[Knyff, Hothje of Horatius van]
KNYFF (Hothje of Horatius v a n ), waarschijnlijk geb. te Leeuwarden 28 Dec. 1628,
aldaar overl. 12 Juni 1679, zoon van P i e t e r v a n K n y f f en W y b r i c h v a n
A y s m a , liet zich Juli 1646 inschrijven als student aan de leidsche hoogeschool
en 4 Juni 1651 als advocaat voor het Hof te Leeuwarden. In 1658 en 1659 was hij
burgemeester van Bolsward en volmacht ten Landsdage. Op 16 Nov. 1660 trad hij
op als raadsheer ten Hove van Friesland. Hij was gehuwd met L u t s v a n
H i d d e m a , die hem een zoon Goslick, schonk zie vorig art. Hij had zijn
buitenwoning te Wier op Lautastate.
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel II, 4; Naamrol der Raden 's Hofs van
Friesland, 42; S c h o t a n u s , Beschrijving van Friesland, 237; Charterboek van
Friesland V, 608, 618, 949; E r n e s t u s B a d e r s , Poëmata, 200: J. S i c k e n g a ,
Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869). 215, 216.
Wumkes

[Koch, Ferdinand Frederik Willem]
KOCH (Ferdinand Frederik Willem), overl. te Wageningen in 1901. Hij studeerde
te Utrecht in de godgeleerdheid, doch werd leeraar in het Hoogduitsch in Zuid-Afrika,
te Rotterdam en aan de H.B.S. te Leeuwarden. Hij vertaalde van C a r l y l e , De
Fransche omwenteling .... met een voorrede v. O.G. Heldring, drie deelen (Maarsen
1849-51).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. V,
74; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-82), 233, 651.
Knipscheer

[Koch, Jan Karel of Carel]
KOCH (Jan Karel of Carel), geb. te Zevenaar 23 Febr. 1831, overl. te Ginneken 1
Juni 1903. Zijn grootvader was Johann Wilhelm Koch (zie art.). Hij studeerde te
Leiden in de godgeleerdheid en promoveerde op het proefschrift: De Petri theologia
per diversas vitae quam egit apostolicae periodos sensim explicata (Lugd. Bat.
1854). Hij werd predikant te Mijdrecht 22 Juni 1856, te Wormerveer 30 Oct. 1859,
te 's Hertogenbosch 14 Mei 1865; emeritus 1 Juli 1896, woonde te Ginneken. Te
Mijdrecht heeft hij 27 Juni 1858 de nieuwe kerk ingewijd. In de jaren van de doleantie
(1884-88) was hij voorzitter van de synode der Ned. Herv. Kerk. Hij schreef een
aankondiging van een studie van J.W. S t r a a t m a n , Paulus, de apostel van Jezus
Christus, zijn leven en werken, zijne leer en persoonlijkheid. Een historisch onderzoek
(Amst. 1874) in het Theol. tijdschrift van 1875 (IX), 45-54, en gaf twee preeken uit:
Bouwen op het eeuwig fundament .... op het zevende halve eeuwfeest der
kerkhervorming ('s Hert. 1867) en: Neerlands 300-jarige onafhankelijkheid feestelijk
herdacht ('s Hert. 1872). Hij was eerst gehuwd met A u g u s t e L a m b r e c h t s ,
na haar overlijden met F r a n ç o i s e H e l è n e C h a r l o t t e P i e p e r , wed. van
Ds. P.F. V i g e l i u s .
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. V,
73; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-82), 651, 1127; Kerkelijk Handboek
(1878), 606, (1908) Bijl., 151, (1910) Bijl., 160.
Knipscheer

[Koch, Johann Diederich Conrad]
KOCH (Johann Diederich Conrad), overl. 1866. Hij was predikant te Heeze (1814),
Engelen (1817), Valburg (1823); emeritus 1866. Twee van zijn zonen waren
predikant, K a r e l T h e o d o o r K o c h (te Veessen, 1849-63, daarna
schoolopziener), en J o h a n D i e d e r i c h C o n -
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r a d K o c h Jr. (te Losser 1864-70, te Kuinre tot 1873, te Oosterwolde tot 1875, te
Norg tot 1880, te Marsum tot 1888, te Assendelft tot 1891, te Zuid-Zijpe tot 1894 en
te Egmond-binnen; emeritus 1904, overl. 1920). Zie verder op Johann Wilhelm Koch.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. V,
74; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 157 v., (1908) Bijl. 105, 112, 155, (1911) Bijl.,
168, 175.
Knipscheer

[Koch, Johann Wilhelm]
KOCH (Johann Wilhelm), afkomstig uit Kleef, vóór 1815 pruisisch ambtenaar te
Zevenaar, gehuwd met L o u i s e A n n a U h l e n b r u c h . Twee van zijn zonen
waren predikant: Johann Diederich Conrad (gaat voor) en Louis Frederik F. (die
volgt). Een derde zoon, J o h a n n W i l h e l m K o c h , was de vader van Ferdinand
Frederik Willem (die voorgaat). Een vierde zoon, G i j s b e r t A l b e r t G e o r g
T h e o d o o r K o c h , huwde met M a r i a M a r g a r e t h a V i g e l i u s en was de
vader van Jan Carel (die eveneens voorgaat).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. V,
73 v.
Knipscheer

[Koch, Louis Frederik F.]
KOCH (Louis Frederik F.), overl. in Aug. 1826. Hij was predikant te Berkenwoude
(1824-26), en overleed op weg naar Herwen en Aard, waar hij beroepen was. Zijn
ouders zie op Johann Wilhelm Koch.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. V,
74; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 135, (1908) Bijl., 105.
Knipscheer

[Koch, Wernhard Christiaan Egbert]
KOCH (Wernhard Christiaan Egbert), geb. te Amsterdam 10 Dec. 1826, overl. 5
Nov. 1876. Hij was een broeder van Egbert Johannes Wernhard Koch (zie dl. III,
kol. 709). Hij studeerde te Amsterdam, te Leiden en te Utrecht in de godgeleerdheid,
en werd predikant te Heinenoord van 18 April 1852 tot 22 Maart 1857, daarna te
Doesburg, en van 11 Aug. 1861 tot zijn emeritaat op 1 Jan. 1873 te Delft. Op 31
Maart 1852 is hij genuwd met D i n a C a t h a r i n a E l i s a b e t h v a n
H a r e n c a r s p e l , geb. 1832, overl. 1905. Van hem verscheen: Het nut der
ketterijen, christelijke toespraak te Doesburg 16 Dec. 1860 (Doesb. z.j.).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. V,
75; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 121, (1908) Bijl., 111, 122.
Knipscheer

[Kock, Mr. Jan de]
KOCK (Mr. Jan d e ), geb. te Utrecht 18 Febr. 1776, overl. aldaar 4 Oct. 1846, was
de oudste zoon van Mr. Y s b r a n d d e K o c k en M a r i a A n n a v a n
Goudoever.
Hij werd als student te Utrecht ingeschreven 19 Nov. 1795 en promoveerde aldaar
in de rechten 13 Juni 1799 op een dissertatie De servis et servitute. Hij werd kort
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daarna secretaris van de fundatie der vrijvrouwe van Renswoude en van de
aalmoezenierskamer.
Op 4 Juni 1802 werd hij door het Staatsbewind benoemd tot lid van het bestuur
van het departement Utrecht. De raadpensionaris Schimmelpenninck benoemde
hem 19 Juli 1805 tot secretaris van dat departement en hij nam toen ontslag uit
bovengenoemde secretariaten. Toen bij decreet van koning Lodewijk van 8 Mei
1807 een nieuw bestuur van dat departement benoemd werd, kwam hij buiten
betrekking, maar hij werd Febr. 1808 in hetzelfde ambt, nu met den titel
secretaris-generaal, benoemd. Deze betrekking werd opgeheven, toen bij decreet
van keizer Napoleon
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Utrecht met Amstelland tot het departement Zuiderzee vereenigd werd. De Kock
werd toen bij de belastingen geplaatst. Op 20 Nov. 1816 werd hij door koning Willem
I benoemd tot directeur van de belastingen in de provincie Utrecht. Eindelijk werd
hij in Mrt. 1829 benoemd tot griffier der Staten van Utrecht, dezelfde betrekking,
door hem reeds van 1805 tot 1807 bekleed. Hij bleef dit tot zijn dood.
Hij huwde 15 Oct. 1817 J a s p e r i n a H e n r i e t t e v a n N o o t e n , geb. 25
Jan. 1791, overl. 13 Dec. 1864, bij wie hij een zoon had, die volgt.
Ramaer

[Kock, Mr. Ysbrand Jan Hendrik de]
KOCK (Mr. Ysbrand Jan Hendrik d e ), geb. te Utrecht 3 Nov. 1826, overl. aldaar
13 Apr. 1893, was de zoon van Mr. J. de Koek (die voorgaat) en J.H. v a n N o o t e n .
Hij werd te Utrecht als student ingeschreven 3 Juli 1844 en promoveerde aldaar
17 Oct. 1849 op stellingen in de rechten.
Hij werd 6 Mrt. 1851 benoemd tot burgemeester en secretaris van Loenen. Op
31 Dec. 1851 werd hij daarbij benoemd tot burgemeester van Loenersloot. Op 26
Nov. 1853 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Bunnik, Rijnauwen, Odijk
en Werkhoven. Alle gemeenteraden kozen hem tot secretaris. Rijnauwen werd bij
de wet van 13 Juni 1857 met Bunnik vereenigd.
Het kiesdistric tIJselstein verkoos hem 2 Mrt. 1857 tot lid der Provinciale staten
van Utrecht. Hij werd 18 Mei 1861 benoemd tot hoogheemraad van den Lekdijk
benedendams. Hij was eerst de conservatieve, later de gematigd liberale richting
toegedaan. Zijn medeleden kozen hem 5 Juli 1865 tot lid van Gedeputeerde staten.
Hij verkreeg nu eervol ontslag als burgemeester en secretaris der drie gemeenten
en als hoogheemraad. Op 5 Nov. 1867 werd hij tot griffier der Staten van Utrecht
gekozen. Hij bleef dit tot zijn overlijden. Bij zijn 25-jarige ambtsvervulling werden
hem van de besturen en ambtenaren der provincie en van de burgemeesters in de
provincie drie huldeblijken aangeboden.
Hij huwde 13 Dec. 1853 T h é r è s e A n n e L o u i s e v a n T e u t e m , geb. 30
Mrt. 1827, overl. 9 Aug. 1899, bij wie hij 2 zonen en 2 dochters had.
Zie: Een levensbericht door Mr. N.F. v a n N o o t e n in Utrechtsch Jaarboekje
1894, 251, met portret.
Ramaer

[Kocken, Willem Christiaan Henri]
KOCKEN (Willem Christiaan Henri), geb. te Djocjakarta 17 Jan. 1847, overl. in een
gesticht te Dordrecht 17 Juni 1882. Zijn ouders waren W i l h e l m u s P e t r u s
H i e r o n i m u s K o c k e n en E u g e n i a M a r i a F r e d e r i c a N i e u w e n h u y s .
Van huis uit roomsch, studeerde hij te Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant
te Moerdijk 3 Sept. 1871. De wijze waarop hij meende de kerktucht te moeten
toepassen, bracht hem in botsing met de kerkelijke besturen en met het burgerlijk
gerecht. Hij werd op 11 Dec. 1872 door het provinciaal kerkbestuur van
Noord-Brabant geschorst en op 16 April 1873 uit zijn ambt ontzet. Telkens had hij
daarna gehoorzaamheid geweigerd en bleef hij in die houding volharden, ook
tegenover de rechtbank te Breda, die de beslissing van de betrokken kerkelijke
colleges eenvoudig eerbiedigde. Nog beriep Kocken zich op het gerechtshof te 's
Hertogenbosch, dat echter zijn appèl niet ontvankelijk verklaarde. Hij moest de
kosten van het gerecht betalen. Hij weigerde zelfs bijvoorbeeld het archief van de
gemeente over te dragen en bleef voortgaan met preeken tot 4 Sept. 1881.
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De vraag: wat is te Moerdijk geschied? beantwoord, met officieele bescheiden enz.
in drie gedeelten (Utr. 1873-74); Pleitrede, uitgesproken voor het provinciaal
geregtshof van Noord-Brabant op 5 Jan. 1875; Open brief aan de leden van het
prov. ger. te 's Hert. bij gelegenheid der regterlijke verkooping mijner onroerende
goederen, met bijlagen (1875); Waarom ik niet ten tweeden male voor de regtbank
te Breda verschenen ben? (1875); Memorie van toelichting uit naam en op last van
den kerkeraad en van de kerkvoogdij der Ned. Herv. Gem. te Moerdijk, Z. Exc. den
minister van finantiën toegezonden (1876); Een brief aan en twee brieven van Dr.
H.F. Kohlbrugge (zie dl. IV, kol. 848.) ten nutte der christelijke kerk in Nederland
uitgegeven (1879); ‘Voorwoord’ in: De leer der volmaaktheid of het hooger christelijk
leven. Een onschriftuurlijke en zielverdervende leer, uit het Engelsch van C.
H e m i n g t o n vertaald door F.W. W a g n e r (Gouda 1876); Antwoord aan den heer
M.S. Bromet op zijn circulaire betreffende het werk: D.L. Moody en zijn werk in 's
Heeren wijngaard (Culemb. 1875). Nog verschenen van hem eenige uitgaven van
1876 tot 1880, waarvoor Brinkman's Catalogus zij verwezen.
Zijn vrouw was E l i z e v a n d e r S t o k , geb. 1845, overl. 1903.
Zijn portret komt voor in R u l l m a n n , De strijd voor kerkherstel in de Ned. Herv.
kerk enz.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. V,
77-79; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-82), 233, 507, 651, 1283;
Kerkelijk Handboek (1878), 636.
Knipscheer

[Kodde, Arie of Adriaan van der]
KODDE (Arie of Adriaan v a n d e r ), zoon van Jacob Willemsz. van der Kodde (zie
beneden), overl. vermoedelijk vóór 1640. Hij was inschikkelijker en zachter van aard
dan zijn broeder ‘Jonge Jan’ (zie op Jan van der Kodde (2)). Hij woonde te Rijnsburg,
zag in de samenkomsten, belegd door zijn broeder Gijsbert (zie beneden), eerst
alleen iets tijdelijks en oordeelde, dat deze te verging in zijns smalen ook op de
remonstrantsche predikanten. Toch bleef hij de Collegianten trouw. Paschier de
Fijne (zie dl. VI, kol. 530-536) noemde hem ‘een man rijk in kennis en welbekwaam
om iets voort te brengen’.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 285-288; J.C. v a n
S l e e , De Rijnsburger Collegianten (Haarl. 1895), 22-50.
Knipscheer

[Kodde, Gijsbert van der]
KODDE (Gijsbert v a n d e r ), zoon van Jacob Willemsz. van der Kodde (zie aldaar),
overleden vermoedelijk vóór 1640. Vóór het vertrek van Ds. Christiaan Sopingius
(zie dl. V, kol. 777) in Aug. 1619 was hij ouderling van de Gereformeerde gemeente
te Warmond. Ongetwijfeld is hij door de classis in dien tijd ook uit zijn opzienersambt
ontzet. Hij moet toen al den middelbaren leeftijd hebben overschreden. Waarschijnlijk
nog in 1619, hoewel de gedachte aan een afscheiding van de nog te vormen
remonstrantsche kringen niet bij hem oprees, kwam hij met het voorstel aan de
gemeentenaren te Warmond, die nu van alle godsdienstige stichting waren verstoken,
om zichzelf te helpen en niet op hulp van buiten te hopen. De veroordeelde leeraars
toch zouden het vooreerst niet wagen naar hen om te zien; het scherpe plakkaat
van 3 Juli 1619 sneed alle kans daarop af. De gemeente moest zonder predikant
vergaderen, eenige hoofdstukken samen lezen, een gebed doen en iets tot stichting
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voordragen, wanneer iemand daartoe bekwaam en bereid werd bevonden. Zóó
kwam niemand in gevaar en bleef de gemeente van remonstrantschgezinden bijeen.
Bovendien
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beschouwde hij de remonstrantsche predikanten nu en vooral later als lediggangers
die men best kon missen. Zulke samenkomsten konden trouwens heel goed een
plaats vinden in het Gereformeerd kerkverband, waar ‘profeten colleges’ oudtijds
zelfs aanbevolen werden. Waarschijnlijk vergaderde men eerst in Gijsbert's woning
of in een ander huis. In elk geval werd de grootste omzichtigheid in acht genomen;
en er waren voorbeelden genoeg dat de overheid streng kon optreden. Voor de
samenkomsten koos men mede om die reden den Zondagavond na elke nieuwe
maan. Stil en naar wensch werd het mosterdzaad een boom. De in het volgende
jaar zich constitueerende broederschap der remonstranten zond uit haar midden
Hendrik van Holten (of: Holthenius) (zie dl. VIII, kol. 801) naar Warmond. Deze werd
evenwel bitter teleurgesteld en afgewezen! Hetzelfde ondervond op het einde van
1621 Wouter Cornelisz., en in het begin van 1622 Paschier de Fijne (zie dl. VI, kol.
530-536). Deze heeft, evenals Jacobus Batelier (zie dl. VI, kol. 80), meermalen de
gewraakte afzonderlijke vergaderingen bijgewoond. Toch - het moet tusschen 1627
en 1631 zijn gebeurd - scheidden de ‘Collegianten’ zich af tot een afzonderlijke
avondmaalsviering en een eigenaardige doopsbediening (zie de beide mooie platen
achter in het aangehaalde werk van J.C. van Slee). De Remonstranten hebben hun
deze afscheiding bij herhaling euvel geduid, ook Paschier de Fijne in zijn Kort
Verhaal. Men mag echter niet verder gaan dan constateeren, dat zij zich niet bij de
remonstrantsche broederschap hebben aangesloten. Na 1630 kwamen er ook
kringen van Collegianten in Holland, ook te Leeuwarden en Groningen. Zij zijn in
den loop der tijden samengesmolten met de Doopsgezinden. Preciese data uit het
leven van Gijsbert van der Kodde, ook van zijn broeders, zijn overigens niet bekend.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 285-288; J.C. v a n
S l e e , De Rijnsburger Collegianten (Haarl. 1895), 19-90; Doopsgezinde Bijdragen
(1883), 69 v.; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk I (Amst. 1911), 146 v.;
J. R e i t s m a , Gesch. van de Hervorming en de Herv. Kerk (Utr. 1916), 573-576.
Knipscheer

[Kodde, Jacob Willemsz. van der]
KODDE (Jacob Willemsz. v a n d e r ), zoon van Willem Jansz. van der Kodde (zie
beneden). Deze heeft zich te Warmond gevestigd en stond ook als ‘sacramentariër’
bekend. Hij moet geboren zijn vóór 1534, trouwde op veertigjarigen leeftijd en had
acht kinderen. Willem Coddaeus (zie dl. VII, kol. 305) is geboren in 1575 en was
zijn vierde zoon. Vier andere zonen heetten Jan de Oude, Arie of Adriaan, Gijsbert
en Jan de Jonge, die hier afzonderlijk worden behandeld.
Zie: J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger Collegianten (Haarl. 1895), 20-22.
Knipscheer

[Kodde, Jan van der (1)]
KODDE (Jan v a n d e r ) (1), ter onderscheiding van zijn broeder Jan aangeduid
als ‘de Oude Jan’. Hij was een zoon van Jacob Willemsz. van der Kodde (die
voorgaat), woonde te Rijnsburg en was daar rentmeester van de goederen en
inkomsten van den H. Geest. Reeds vóór de verbanning van de remonstrantsche
predikanten van Rijnsburg had hij zich van de gereformeerde gemeente, waarvan
hij tot op dien tijd een trouwe steunpilaar was geweest, afgescheiden. Herhaaldelijk
heeft hij daarna de uitgebannen predikanten in zijn huis verborgen. Vooral was hij
bevriend met Johannes Geesteranus (zie dl. III, kol. 444-446). Van Slee neemt in
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bijlage I een brief van dezen op, gezonden aan ‘Jan Jacobsz. van der Kodde, den
Oude’ d.d.
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29 Juni 1620 uit Leeuwarden. Tot verdriet van Paschier de Fijne (zie dl. VI, kol.
530-536), die van 1627 tot 1631 predikant van de remonstrantsche gemeente te
Warmond was, scheidde hij zich met zijn broeders van de Remonstranten af. Frans
Joachimsz. Oudaen, schoonzoon van Jan Jacobsz. van der Kodde, vergaderde
met hen afzonderlijk, en. zij werden ‘Collegianten’. Zie verder op: Gijsbert van der
Kodde.
Zie: J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger Collegianten (Haarl. 1895), 22, 24 v., 52,
64, 427-436.
Knipscheer

[Kodde, Jan van der (2)]
KODDE (Jan v a n d e r ) (2), ter onderscheiding van zijn broeder (1) aangeduid als
‘de Jonge Jan’. Hij was ook een zoon van Jacob Willemsz van der Kodde (zie boven),
en is overl. vermoedelijk vóór 1640. Hij woonde eerst te Rijnsburg, maar vestigde
zich in 1619 te Oegstgeest. Hij ging in de samenkomsten, bijeengeroepen door zijn
broeder Gijsbert van der Kodde (zie boven), geheel met dezen mede. Tegenover
Paschier de Fijne (zie dl. VI, kol. 530-536) is hij niet van eigenzinnigheid en
dweepzucht vrij te pleiten. Deze verhaalt dat hij er zich op beroemd had ‘dat hij den
Heiligen Geest met sulck een kracht als de apostelen had ontvangen zoodat selfs
het huys daarvan beweeghde’. Ja, hij eischte voor zich ten allen tijde de gelegenheid
om uit te spreken wat de geest hem ingaf, maar zelfs zijn gemeente was ontstemd
over dezen ongerijmden eisch. Zijn handelwijze in een samenkomst tegenover
Paschier de Fijne zullen weinigen verdedigen. Zie voorts op Gijsbert van der Kodde.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 285-288; J.C. v a n
S l e e , De Rijnsburger Collegianten (Haarl. 1895), 22-30, 44, 50, 387, 435.
Knipscheer

[Kodde, Maria van der]
KODDE (Maria v a n d e r ), dochter van ‘Oude Jan’ (zie art. Jan van der Kodde (1),
was gehuwd met F r a n s O u d a e n , een Collegiant, omstreeks 1627, en werd de
moeder o.a. van Joachim Oudaen (zie art. in dit deel).
Zie: J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger Collegianten (Haarl. 1895), 21, 25, 65, 90,
435.
Knipscheer

[Kodde, Pieter van der]
KODDE (Pieter v a n d e r ). Men wil dat het geslacht van der Kodde (ook: C o d d e
geschreven) dagteekende uit het begin van de 13de eeuw. Vier kloeke Egmonders
moeten hun heer, Wouter van Egmond (zie dl. III, kol. 344), die op het slot te
Heemskerk gevangen zat, daaruit verlost hebben. Uit dankbaarheid ontving de
eerste, zekere Pieter, van zijn heer den naam ‘Kodde’ naar de kodde of springstok,
waarmee hij over sloot en veld het kasteel was genaderd. Ook werd hij tot edelknaap
verheven.
Zie: J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger Collegianten (Haarl. 1895), 19, ontleend
aan: Korte historie der Collegianten, in m.s. op de bibliotheek der Doopsgez. Gem.
te Amsterdam.
Knipscheer
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[Kodde, Willem Jansz. van der]
KODDE (Willem Jansz. v a n d e r ), waarschijnlijk een nakomeling van Pieter van
der Kodde (zie boven). Hij woonde in het begin van de 16de eeuw te Rijnsburg als
schoenmaker en veehouder. Nog vóór 1530 las hij in het verborgen den Bijbel. Hij
en zijn kinderen, vooral Jacob Willemsz., stonden als ‘sacramentariërs’ vele malen
aan vervolging bloot.
Zie: J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger Collegianten (Haarl. 1895), 19 v.
Knipscheer

[Koëller, Philippus]
KOËLLER (Philippus), geb. in 1619, werd in 1644 predikant te Oudega c.a. (Sm.),
van waar hij vertrok naar Akkrum c.a. in 1647. Hij was daar werkzaam tot Juli 1691,
het jaar van zijn
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overlijden. Zijn zoon C o e n r a a d K. was predikant te Mantgum (1670-1708). Koëller
behoorde tot de assessoren van de groote kerkvergaderingen in 1672 te Leeuwarden,
bij den bedroevenden toestand van het land in dat jaar door de predikanten
gehouden, om eenige punten op te stellen en mede te deelen aan de Staten en te
verzoeken daarop ‘heilzame resolutie’ te nemen. Hij gaf in het licht: Pietas Regia,
dat is: de Conincklijke Godtsaligheyt. Ontleent uyt het exempel ende gebedt des
Coninghs Davids. Daarachter: Pietas orthodoxa, dat is: de rechtsinnige Godsaligheyt
(Leeuwarden 1651); Vindicatio dignitatis S.S. Ministerii (1652); Driederhande
dagelijksche Huisgebeden (1671). Verzen van zijn hand vindt men o.a. in
R i p p e r t u s S i x t u s , Troostrycke Fonteyne der Zalicheyt (Leeuwarden 1644),
N. J o h . S c h u y r i n g , Doolhof der Mennisten (Leeuwarden 1661), S i x t u s
B r u n s v e l t , De Leevendige Christen in de doode Wereldt (Leeuw. 1665) en in
Waarschouwinge aan de Friesche Kerken tegen de doordringende schadelijke
Nieuwigheden in de Religie, vervattende in het besonder een censure van de
aanstotelijke poincten in het Boek, genaamt, Jobs Levendige Goël enz. Men leert
hem daar kennen als anti-Coccejaan.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten in Friesland (Leeuw. 1886) 151,
629.
Wumkes

[Koene, Claes]
KOENE (Claes), geb. te Leiden, gevonnist te Groningen in Dec. 1571.
Toen de Watergeuzen einde Mei 1571 de kerk van Katwijk plunderden en het
dorp rantsoeneerden, namen ze Claes Koene gevangen en dwongen hem op nun
schepen te dienen; hij werd geplaatst aan boord van kapitein Wybe Sjoerds. De
vloot zeilde naar Engeland; hij kwam toen op een razeil van kapitein Pieter van
Leeuwarden, waar hij eenige weken ziek aan boord lag. Later kwam hij weer aan
boord van het schip van Cryn van Crekem en was voor een daalder soldij
aangenomen. In Sandwijk werden alle Watergeuzen gevangen genomen, maar hij
werd vrijgelaten, omdat hij vertelde uit Emden te komen. Zijn laatste kapitein was
Pieter van Holten, deze plunderde in het Vlie en de Ooster Eems. In Dec. 1571 nam
de redger Sicko Panser hem gevangen. Op 14 Dec. 1571 werd Claes Koene in
Groningen verhoord en kort daarna gevonnist.
Zie over hem: Rijksarch. van België te Brussel, Secr. d'Etat Allemande 193, 189
v.
Vogels

[Kok, Hendrik zoon van Adriaan K. en Susanna Boonders]
KOK (Hendrik) zoon van A d r i a a n K. en S u s a n n a B o o n d e r s , ged. te
Gelkenesveer, bekend predikant te Gorkum, overl. aldaar 7 Febr. 1859. Hij huwde
te Dordt 20 Juli 1831 G e e r t r u i d a S o p h i a v a n K o o t e n , geb. te Vlissingen
1798, overl. te Gorkum 14 Jan. 1859, dochter van Ds. G e r a r d v.K. en
Geertruida Sophia Egeling.
van Beurden

[Kolm, Jan Sieuwertsz. of Colm]
KOLM (Jan Sieuwertsz.) of C o l m , geb. vermoedelijk te Antwerpen omstreeks
1575, begr. te Amsterdam in de Westerkerk 6 Juni 1637, tooneelschrijver en
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kunstschilder. Waarschijnlijk had hij zich met zijn eerste vrouw A n n a L e R o y e
in het begin der 17e eeuw te Amsterdam gevestigd; met zekerheid is hieromtrent
echter niets bekend. Men ontmoet voor het eerst gedichten van zijn hand,
onderteekend met de zinspreuk ‘Bemint de waerheyt’ in den dichtbundel Den
Bloem-hof van de Nederlantsche jeught (Amstelredam 1608), later vermeerderd
met Den bloeyenden Meiwaghen (Amstelr. 1610), die met 24 liederen van Kolm
opent. Verder komt Een welcom ontfangh van zijn hand voor in Der Reden-rijcken
Springh-ader
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(1613), geleverd voor een wedstrijd, uitgeschreven door de ‘Wijngaertranxkens’ te
Haarlem in 1613. Daarna ontmoet men hem onder de leden van de Brabantsche
Rederijkerskamer ‘'t Wit Lavender’ te Amsterdam. In 1613 trok deze kamer naar
den wedstrijd te Leiden met een zinnespel van Kolm, in 1615 naar Ketel met een
spel van denzelfden, terwijl de dichter te Vlaardingen in 1616 zijn kunstijver toonde
door een liedeken, een referein en een kniedicht. In dien tijd verscheen van hem
een tragi-comedie, genaamd Battaefsche Vrienden-Spieghel (Amstelredam 1615)
en ontleend aan een novelle (B o c a c c i o 's Decamerone X, 8). In de opdracht
noemt de schrijver ‘d'Edelen, Erentfesten, wysen ende van een yder gheliefden
Heer Theodre Rodenburgh, ridder van d'Ordre van den huyse van Borgonie’ zijn
‘hertjonstige Heere en Achtbaere Vrient’. In acht sonnetten zingen verder zeven
dichters de lof van dit werk en onder die dichters is ook Bredero. Het stuk - een
uiterst gemaniereerde navolging van Rodenburg (dl. VII, kol. 1054) - werd op de
brabantsche kamer vertoond, evenals Nederlants Treur-spel. Inhoudende den
oorspronck der Nederlandsche beroerten, 't scheiden der ed'len, 't sterven der graven
van Egmont, Hoorn ende der Batenborgers door J.S. Koml (sic) (Amstelredam
1616), hetwelk was ontleend aan het geschiedwerk van E. van Meteren. In dit
treurspel komen verscheidene allegorische personen voor, die echter voor een deel
aan Hooft herinneren.
Na het vertrek van Zacharias Heyns (dl. II, kol. 576) uit Amsterdam, was Kolm
een van de belangrijkste leden geworden van de Brabantsche Kamer. Bij de feesten
van deze kamer in 1613 behoorde hij dan ook tot de hoofdpersonen. Toen Samuel
Coster (dl. VI, kol. 351) en de zijnen echter de kamer ‘De Bloeyende Eglentier’
verlieten (1617) en de Duytsche Academie stichtten, sloot Kolm zich bij hen aan.
Of hij toen tevens lid bleef van de Brabantsche Kamer is onzeker, doch niet
onwaarschijnlijk; in ieder geval vindt men later - nadat (sinds 1622) de Brabantsche
Kamer het gebouw van de Academie bespeelde - Kolm wederom onder de
bestuursleden van eerstgenoemde Kamer genoemd (1627). In 1625 maakte Kolm
als adelborst van het eerste korporaalschip een tocht mede van een vendel
amsterdamsche schutters onder kapitein Adriaen Kromhout naar Bommel, welke
stad een toegangspoort tot Holland was en een bolwerk tegen den Bosch, dat
toenmaals in 's vijands handen was. De tocht naar Bommel en terug, benevens het
verblijf in die plaats (men vertrok op 21 Mei en was op 26 Juni wederom terug) werd
door Kolm uitvoerig beschreven in een Lofdicht tot geheuchnis van 't wttrecken der
Amsterdamsche schutterye onder Cap. Adriaen Cromhout (in h.s. bewaard en door
Beckering Vinckers uitgegeven, zie literatuur-opgave beneden). Dit gegedicht heeft
historische beteekenis en vertoont bovendien ook niet de gemaniereerde
rederijkerstaal van Kolm's vorige werken.
Ten slotte schreef Kolm nog een klucht getiteld Malle Jan Tots Boertige Vrijeri,
ghespeelt op de Amsterdamsche Camer op Nieu-jaers-dach (Amst. 1633, herdr.
1638, 1647, 1662, 1666), een stukje echt realisme, dat op één lijn kan worden
gesteld met Bredero's kluchten en tientallen van jaren op het repertoire van den
amsterdamschen schouwburg standhield.
Kolm als gelegenheidsdichter kan men leeren kennen uit een bruiloftsgedicht van
zijn hand op 't huwelijk van Gerbrant Smit en Truyken Barents-dochter, 14 Febr.
1621 (Amst. gedr. bij Joris Veseler, ex. in de Sted. Bibl. Haarlem).
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Als weduwnaar van Anna Le Roye huwde Kolm te Amsterdam in 1616 (ondertr. 17
Nov.) met F i j t j e L i n d e m a n s , 21 jaar oud en wonende in de Bisschopsstraat.
Kolm woonde toenmaals bij de Snoekjesbrug; de ondertrouwacte onderteekent hij
met ‘Jan Sieuwertsen Kolm’. Bij zijn overlijden woonde hij bij de Prinsensluis in de
Vergulde Leeuw; hij liet zes minderjarige kinderen na.
In zijn huwelijksacte wordt hij ‘schilder’ genoemd; van zijn werkzaamheid als
zoodanig is evenwel niets bekend. Vermoedelijk leverde dit vak hem ook weinig
verdiensten op, want later werd hij bode op Antwerpen, een ambt dat vrij belangrijke
revenuen afwierp. Als zoodanig wordt hij genoemd in zijn begraafacte.
Zie: Huwelijks-inteekenregister van de Kerk en Begraafregister van de Weeskamer
(Gem. Archief Amsterdam); J.G. F r e d e r i k s e n F.J. v a n d e n B r a n d e n ,
Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkunde, 2e dr.,
164 (i.v. Colm); Catalogus der bibliotheek van de Mij. d. Ned. Letterkunde II (1887),
3e afd. 3739-3741, 7437, 7940; W. Z u i d e m a , Theodore Rodenburgh in het
Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterkunde 24e dl. (1905), 263 e.v.; J. t e W i n k e l ,
Ontwikkelingsgang der Ned. Letterkunde, 1e dr., I, 424, 455, 482, 488 e.v.; G. K a l f f ,
Geschiedenis der Ned. letterkunde III (1909), 78, 82 e.v., 98; 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 II (1914-16), 869; J.A. W o r p ,
Geschiedenis van den Amsterdamschen schouwburg (1920), 25 e.v., 58, 72, 78,
98; H. B e c k e r i n g V i n c k e r s , Amsterdamsche burgervendels in garnizoen in
Zalt-Bommel in Jaarboek Amstelodamum XXVIII (1931), 46 (aldaar vindt men
afgedrukt het gedicht in h.s. uit 1625).
Wijnman

[Koning, Alexander de]
KONING (Alexander d e ), overl. te Meppel, 6 April 1827. Hij was predikant te
Langerak sedert 1805, te Sliedrecht sedert 1808 en te Meppel sedert 1821. Hij
schreef in het maandschrift Vaderlandsche letteroefeningen, waarvoor hem door
Jacob Wijbrand Yntema (zie dl. III, kol. 1507) na zijn dood hulde werd gebracht, zie
jaarg. 1827, dl. II, blz. 341. Hij schreef behalve eenige werken van stichtelijken aard:
Berigt aangaande de belegering en het ontzet van Gorinchem en het daarbij
gebeurde in den omtrek (Dordr. 1814); Aanwijzingen aangaande het gebruik van
den Bijbel (Dord. 1820); Het huwelijk van den kroonprins der Nederlanden met de
grootvorstinne van Rusland (Amst, z.j.); Jezus Christus in zijne heiligen, of galerij
van voorbeelden in het Nieuwe Verbond (Breda 1827). Eenige van zijn geschriften
zijn herdrukt.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 291; Alphab. naamlijst
van boeken enz. (1790-1831), 316; Supplement daarop, 73; L.D. P e t i t , Repertorium
van tijdschriftartikelen .... I (Leid. 1907), kol. 1368; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl.,
129, 159.
Knipscheer

[Konijnenburg, Jan]
KONIJNENBURG (Jan), geb. te Leiden 8 Dec. 1757, overl. te Amsterdam 8 Jan.
1831. Hij werd In 1778 proponent bij de Remonstrantsche Broederschap en kwam
16 Jan. 1780 als predikant te Hazerswoude, 19 Oct. 1783 te Leiden en 14 Mei 1786
te Utrecht. Op 5 Aug. 1790 tot hoogleeraar aan het remonstrantsche seminarium
te Leiden beroepen, nam hij van Utrecht afscheid op 31 Oct. d.a.v. en aanvaardde
daarop zijn professoraat met een rede: Laudatio Simonis Episcopii (zie dl. I, kol.
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829-832), vertaald verschenen als: Lofreden op Simon Episcopius, uitgesproken
door J. Konijnenburg in de remonstrantsche kerk te Amsterdam bij de aanvaerding
van het hoogleeraer-
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ambt in de godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis aen het kweekschool der
Remonstranten 23 Nov. 1790. Uit het Latijn vertaald met eenige aanteekeningen
vermeerderd (Amst. 1791). Uit het voorbericht blijkt, dat P. W e i l a n d de vertaler
is. Weldra verscheen van hem een bekroond antwoord op een prijsvraag van Teyler's
genootschap, in 1792 uitgeschreven: Onderzoek van den aard der voorspellingen
wegens den Messias in de Schriften des Ouden Verbonds (Haarl. 1794). Van dit
werk verscheen een hoogduitsche vertaling. Toen hij in 1797 zich liet vinden als
volksvertegenwoordiger van de Tweede nationale vergadering, werd zijn professoraat
waargenomen door den doopsgezinden hoogleeraar Gerrit Hesselink (zie dl. III,
kol. 582; ook d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in
Ned. III, 780-785 en Mennonitisches Lexikon II, Frankf. a/Main und Weierhof 1925
enz., S293 f.). In 1798 teruggekeerd, werd hij 20 Juni 1827 emeritus. Voorts schreef
hij: Lessen over het leeraars-ambt in de Christelijke kerk.... (Utr. 1802); Lofrede op
Elisabeth Wolff, geb. Bekker en Agatha Deken (Amst. 1805) (zie dl. I, kol. 696 en
1584-1587); De kunstverdiensten van Angelika Kauffmann en Raphaël.... met
afbeeldingen ('s Gravenh. 1810); antwoord op een vrage over de ‘nuttigheden’ van
vertalingen van de geschriften der oude Grieken en Romeinen, waarvoor de
Hollandsche Maatschappij van wetenschappen te Haarlem hem op 21 Mei 1814
den zilveren eereprijs toekende, opgenomen in de Letter- en oudheidkundige
verhandelingen van deze maatschappij I (1815); Nationaal Gedenkboek der
hernieuwde nederl. unie van den jare 1813. Met platen en portretten ('s Gravenh.
1816); Nadere bijvoegsels en verbeteringen tot dit werk ('s Gravenh. 1817); Letter-,
natuur- en zedekundige mengelingen (Amst. 1818); Tafereelen van de
staatsomwenteling in Frankrijk (eerste dr. Amst. 1794-1807; tweede dr. Zaltbommel
1824-27), in 28 deelen met afzonderlijk register, met een voorafgaand en volgend
deel vermeerderd; het eerste deel is bewerkt door M. Stuart (zie dl. IV, kol.
1284-1286); De Heilige Schriften des Nieuwen Verbonds getrouwelijk overgezet....
(Amst. 1825), na een scherpe kritiek gevolgd door: Brief betreffende de recensien
dier overzetting (Amst. 1826); Katholikon. Een boek voor allen. Door den schrijver
der Uren aan den godsdienst gewijd [Zschokke], uit het Hoogduitsch (Amst. 1826);
De Christenleer zonder geschiedenis en inkleeding. Godsdienstig leesboek voor
nadenkende belijders (Amst. 1829); Handwoordenboek der nederduitsche taal.
Herzien en verbeterd (Amst. 1839); Memoire sur la liberté des cultes, adressé à la
société de la morale chrétienne à Paris en l'année 1825 (Amst. et Bruxelles 1827).
Zijn portret is gegraveerd door J.W. Caspari naar H.W. Caspar en door A. van
den Bosch, ook gelithografeerd door een onbekend kunstenaar.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 292; Alphab. naaml.
van boeken enz. (1790-1833), 315; J. T i d e m a n , De Remonstr. broederschap.
Biogr. naaml. (Amst. 1905), 7, 12, 18, 80, 85, 235, 312, 456; H.C. R o g g e ,
Bibliotheek der Remonstr. geschriften (Amst. 1863), 62-65, 186; Bibliotheca
theologica et philosophica (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 783 (no.
495); J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek van Nederl. anonymen en pseudonymen
('s Gravenh. en Utr. [1870]), no. 1034, 2407, 4318, 6291; dez., Vermomde en
naamlooze schrijvers II (Leid. 1885), 139, 312, 538, 659.
Knipscheer
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[Konijnenburg, Dominicus van]
KONIJNENBURG (Dominicus v a n ), geb. 1841, was gehuwd met J a c o b a C.S.M.
N i e u w e n h u i s e n en overl. 28 Dec. 1905, collecteur der Staatsloterij, heeft veel
gedaan voor de Friesche maatschappij van landbouw, het friesch rundveestamboek
en het paardenstamboek.
Hij trad in 1879 voor het eerst op als afgevaardigde der Eerste Afdeeling
(Leeuwarden-Leeuwarderadeel), waarvan hij in 1882 voorzitter werd en bleef tot
aan zijn dood. Hij werd in 1888 lid van het hoofdbestuur en volgde na het aftreden
van D. Fontein de Jong, dezen op als voorzitter van het bestuur en van de
Maatschappij van landbouw, welke functie hij tot 1 Jan. 1904, dus 9 jaar vervulde.
Door hem en door Mr. E. Jongsma werden in Mei 1879 de beide stamboeken
opgericht.
Zie: Friesch Weekblad, gewijd aan de belangen van Volkswelvaart (6 Jan. 1906);
Leeuw. Cour. 3 Jan. 1906.
Wumkes

[Koopmans, Rinse Klaasses]
KOOPMANS (Rinse Klaasses), geb. te Grouw 6 Mrt. 1770, overl. op zijn buitenverblijf
Bovenburen bij Koudum (Fr.) 6 Sept. 1826. Zijn ouders waren K l a a s K o o p m a n s
en J i k k e d e V r i e s . Zijn vader was ongestudeerd ‘vermaner’ te Grouw, later
‘leeraar’ van de Doopsgezinde gemeente te Leeuwarden. De zoon studeerde aan
het seminarium van de Doopsgezinden te Amsterdam van 1789 tot 1794 en werd
predikant te Blokzijl 21 Sept. 1794, te Dokkum 5 Apr. 1795, te Amsterdam 14 Febr.
1796. In de laatstgenoemde gemeente verving hij Allard Hulshoff die 30 Juli 1795
overleden was (dl. II, kol. 619 en d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van
Protest. Godgel. in Ned. IV, 's Gravenh., 1931, 412-418). S. C r a m e r bericht in
zijn: De vereeniging der twee amsterdamsche gemeenten in 1801 (zie: Jaarboekje
voor de Doopsgezinde gemeenten, 1838 en 1839, 112, (1850), 143; Doopsgezinde
Bijdragen 1898, 1-55), dat hij door de gemeente met het meeste genoegen gehoord
werd en veel kennis van en liefde voor de klassieken bezat. Dezelfde noemt hem
evenwel ook ‘den welmeenenden maar zwakken’ professor (Doopsgez. Bijdr. 1901,
18). Op 24 Juni 1812 namelijk is hij aan het Doopsgezind seminarium als opvolger
van Gerrit Hesselink (dl. III, kol. 582) benoemd. De aandacht was op hem gevallen
door artikelen in de Vaderlandsche letteroefeningen en door een bericht van Willem
van Oosterwijk Hulshoff (zie dl. II, kol. 620), die kort voor zijn dood (17 Mei 1793)
had geschreven: Geschiedenis van Jozef voor kinderen. Vooral echter was hij
bekend geworden door zijn bekroonde verhandeling op een prijsvraag van Teyler's
godgeleerd genootschap, verschenen als: Vergelijking der zoenofferhande van
Christus met de zoenofferhanden des Ouden Verbonds (Haarl. 1805). Na zijn
benoeming moest hij wachten op de vereischte goedkeuring van Napoleon tot
openlijke aanvaarding van zijn ambt. Zijn inaugureele rede kon hij pas uitspreken
op 8 Juni 1814. Zij is getiteld: Oratio pro tuenda doctrinae revelatae auctoritate
divina adversus eos qui, dum rationem humanam, doctrinaeque Euangelicae
praestantiam et Jesu Christi sapientiam moresque laudibus extollunt, ipsam
revelationem atque imprimis Jesu Christi auctoritatem divinam subvertunt (zie
hierover ook: Jaarboekje voor de Doopsgez. gemeenten 1850, 146-154 en over
eenige bijzonderheden uit dezen tijd: Inventaris der archiefstukken ber. bij Ver.
Doopsgez. gem. te Amsterdam II, 1884, niet in den handel, blz. 109, no. 700,
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werd benoemd tot organisatie der kerkgenootschappen, opdat naar Napoleon's
verlangen althans Roomsch-Katholieken, de Oud-bisschoppelijke klerezij,
Hervormden, Remonstranten, Doopsgezinden en Lutherschen konden vereenigd
worden, had R. Koopmans daarin zitting voor de Doopsgezinden. Verscheidene
verhandelingen van hem zijn in twee deelen uitgegeven (Amst. 1819). Zijn preeken,
gedateerd tusschen 1801 en 1815, bewaart in handschrift de doopsgez. bibliotheek
te Amsterdam. Hij schreef een Lijkrede op G. Hesselink (Amst. 1812), waarbij is
opgenomen: Hulde aan Gerrit Hesselink. Hij huwde 1 Jan. 1797 met J a n k e
C n o o p , dochter van W o p k o C n o o p en D i e u w k e B r o u w e r , van Bolsward.
Zij overleed 2 Mei 1823; zij hadden 9 kinderen, van welke bij zijn dood nog 7 in
leven waren. Samuel Muller (zie in dit deel in voce) hield een lijkrede op hem die is
uitgegeven (Amst. 1827), waarin ook is opgenomen de redevoering van Jeronimo
de Vries (zie dl. III, kol. 1358-1361), na zijn dood uitgesproken in ‘Felix Meritis’ te
Amsterdam.
Zijn portret is gegraveerd door Ph. Velijn.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 301-304; Catalogus
van de bibliotheek der Ver. Doopsgez. gem. te Amsterdam II (Amst. 1888), 256,
herdr. (Amst. 1919), 279, 311, 323; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans 1900), 331, 783 (no. 498 en 499); Alphab. naaml. van
boeken enz. (1790-1831), 318; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk II (Amst.
1912), 229; Naaml. der Doopsgez. gemeente en leeraren (Amst. 1815), 13, 47-73,
passim, (Amst. 1829), 24; Jaarboekje, voor de Doopsgez. gemeenten (Amst. 1850),
146-154.
Knipscheer

[Koopmans, Wopko Cnoop]
KOOPMANS (Wopko C n o o p ), geb. te Amsterdam 23 Sept. 1800, overl. ald. 4
Mrt. 1849. Zijn ouders waren Rinse Klaasses K. (die voorgaat) en J a n k e C n o o p .
Na zijn vorming door Hendrik Arent Hamaker (zie dl. III, kol. 533-535), die toen nog
privaat-docent aan het athenaeum te Amsterdam was, werd hij reeds op zijn 12de
jaar als student aldaar ingeschreven en verdedigde hij op 19-jarigen leeftijd onder
leiding van David Jacob van Lennep (zie dl. I, kol. 1265-1267) in 1819 zijn Disputatio
historicocritica de Sardanapalo. Toen hij niet besluiten kon zijn reeds bewerkte
dissertatie over een redevoering van Demosthenes openlijk te verdedigen ter
verkrijging van den doctors-titel, benoemde de universiteit te Utrecht hem tot doctor
honoris causa. In Juni 1823 werd hij doopsgezind proponent. Na een reis door
Frankrijk, Zwitserland en Duitschland beriep hem de Doopsgezinde gemeente te
Utrecht tot predikant. In Dec. deed hij aldaar zijn intrede; hij bleef tot 29 Juli 1827.
Het besluit, reeds in 1785 genomen, om voor het doopsgezind seminarium ook een
tweeden hoogleeraar te benoemen is eerst in 1827 tot uitvoering gebracht, toen hij
daartoe, als opvolger van zijn vader, werd aangewezen naast en op aandringen
van Samuel Muller (zie in dit deel in voce). Koopmans nam op zich het onderwijs
in de exegese van het Nieuwe Testament, de christelijke zedekunde, de algemeene
kerkgeschiedenis en de ‘disputeer-oefeningen’, waarbij hij later nog heeft gevoegd:
de kritiek van het Nieuwe Testament en de patristiek. Omstandigheden beletten
beiden dit ambt te aanvaarden tot 7 en 8 Oct. 1827. Koopmans sprak toen op 8 Oct.
zijn Oratio de theologia disciplina prorsus literaria (Amat. 1830), d.i.: Over de
godgeleerdheid als vak van studie niet onderscheiden van dat der letteren

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

547
(vertaling van S. Muller). Zie hierover verder: Jaarboekje voor de Doopsgez.
gemeenten (1850, 161-168). Muller en zijn ambtgenoot namen bovendien ieder de
helft van een leeraarstaak op zich en deden alzoo samen dienst als vierde predikant
van de Doopsgez. gemeente te Amsterdam.
Toen, zoo verhaalt T. K u i p e r in de Doopsgez. Bijdragen van 1855 (55-59), de
‘Doopsgezinde vereeniging tot verbreiding des evangelies in de Nederlandsche
overzeesche bezittingen’ in 1849 werd opgericht, had sedert 1824 hier te lande een
hulpgenootschap van engelsche Baptisten bestaan, dat voor een groot deel zijn
ondersteuning vond in de bijdragen van nederlandsche Doopsgezinden. Dat
hulpgenootschap begon te kwijnen. Toen kwam bij bestuurders te Amsterdam, de
professoren S. Muller en W. Cnoop Koopmans en de heeren J. Slagregen en A. de
Haan Pz., de wensch op tot het oprichten van een zelfstandige vereeniging. Het
hulpgenootschap der Baptisten werd ontbonden en samen met anderen werd het
beoogde doel-bereikt. Na zijn dood hielden S. Muller en Willem Broes (dl. IV, kol.
314v.) treffende toespraken. Jan van Gilse (dl. IV, kol. 357) werd zijn opvolger.
Met Hugo Beyerman (dl. V, kol. 35) schreef hij: Algemeen stemregt behoudens
maatschappelijke orde (Amst. 1848). Ook verscheen zijn: Inzegening van het huwelijk
van G.T.N. Suringar en A.B. Koopmans, 29 Maart 1832 (z. pl. en j.).
Zijn portret is gegraveerd door D.J. Sluyter.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 304-306; Catalogus
van de bibliotheek der Doopsgez. gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 282, 299, 314;
Alphab. naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 318, supplement daarop, 73,
(1833-49), 142; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans
1900), 788 (no. 500 en 501); Naaml. der Doopsgez. en Rem. gemeenten 1815-29
(Amst. 1829), 1, 24, 36; Jaarboekje voor de Doopsgez. gemeenten 1838 en 1839
(Amst. 1840), 1, (Amst. 1850), 1, 15, 156-168, 178-186; Doopsgezinde Bijdragen
(1885), 55, (1897), 59, (1901), 18, 144 v.; Inventaris der archiefstukken, ber. bij de
Ver. Doopsgez. gem. te Amsterdam II (1884), 111 (no. 715), 112 (no. 728); L.D.
P e t i t , Repertorium van tijdschriftartikelen I (Leid. 1907), kol. 1369; Theologische
Studiën (1889), 293, 381, (1890), 1.
Knipscheer

[Koppius, Frans]
KOPPIUS (Frans), oudste zoon van W.J. Koppius, die volgt, is geb. te Midlum 1809,
aan de Eems in Oost-Friesland, waar zijn vader toen predikant was; hij overl. 4 Dec.
1851 te den Haen, gem. Aduard, waar hij als predikant stond. Hij promoveerde in
1850 tot doctor in de theologie te Groningen, over de Cisterciënser Abdij van Aduard.
Hij had de kroniek dier abdij gekregen uit handen van de bewoners der havezathe,
fam. Clant Bindervoet te Zuidhorn. De volledige titel luidt: Specimen Theologicum,
continens Vitas et Gesta Abbatum Adwerdensium. Hij gaf ook nog uit: De
duizendjarige vestiging der Christelijke godsdienst in deze landstreek (1846).
In zijn studententijd is hij in 1830-31 als flankeur mee uitgetrokken naar België
en heeft hij deelgenomen aan den Tiendaagschen veldtocht.
Zijn grootste verdienste is wel geweest het terugvinden van de oorspronkelijke
kroniek van Emo en Menko, vgl. het art. W.J. Koppius en dl. VIII, kol. 471 en 1143.
Koppius

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

548

[Koppius, Petrus Adrianus]
KOPPIUS (Petrus Adrianus), zoon van W.J. Koppius, die volgt, geb. te Blijham
1813, overl. te Schiermonnikoog in 1868, studeerde in de theologie en in de letteren.
Hij promoveerde tot doctor in de letteren in 1836 op een dissertatie, getiteld:
Specimen historicum, exhibens historiam reipublicae Boeotorum. Hij was predikant
in de provincie Friesland, tot hij in 1856 zijn vader in zijn geboorteplaats opvolgde.
Hij schreef en leverde critieken in de Vaderlandsche Letteroefeningen en in de Gids.
Ook als nutsredenaar trad hij op, zoo o.a. in 1867 te Winschoten, in verband met
de opening der spoorlijn Harlingen - Nieuwe Schans en de oprichting (hoewel
vertraagd) van het monument voor graaf Adolf van Nassau, 300 jaar tevoren
gesneuveld in den slag bij Heiligerlee.
Koppius

[Koppius, Wibrandus Joannes]
KOPPIUS (Wibrandus Joannes), geb. te Groningen, 4 Febr. 1774, overl. te Borger
15 Mei 1859, was de jongste der drie kinderen van F r a n s K o p p i u s , die een
bloeienden kleinhandel in wol dreef in de Poelestraat, hoek Schuitendiep, en van
A d r i a a n t j e Q u a e s t i u s , een dochter van den dokter te Zuidhorn (prov.
Groningen).
Reeds in 1781 werd hij op de latijnsche school geplaatst. In alle klassen behaalde
hij den prijs, alleen niet in het jaar dat hij de kinderpokken had gehad. Op
veertienjarigen leeftijd hield hij, als primus, bij zijn toelating tot de hoogeschool, een
rede: De Catone Uticensi. Hij liet zich als student in de theologie inschrijven 16 Aug.
1788. Hij studeerde 9 jaar, gaf les als repetitor en bekwaamde zich in dien tijd, door
tevens de colleges te volgen, ook in vakken van de wis- en natuurkundige en de
letterkundige faculteit. Vooral botanie en geschiedenis trokken hem aan.
De proponent-doctorandus in de theologie werd door de municipaliteit van
Groningen in 1797 naar Klooster-ter-Apel gezonden als predikant, echter zonder
verzekering van geregelde traktementsbetaling. Hij werd Oct. 1799 te Anlo beroepen,
waarheen hij begin 1800 vertrok. In 1805 werd hij vijfde predikant te Zutfen. Daar
bleef hij slechts tot het einde van het jaar. Hij nam om gezondheidsredenen begin
1806 het beroep naar Peize (Drente) aan. Tevens districtsschoolopziener, was hij
als zoodanig bekend om zijn nauwgezetheid. In Peize trad hij in het huwelijk met
A r n o l d a G e z i n a , dochter van Ds. P e t r u s A d r i a n u s S p e c k m a n te
Eelde en C h r i s t i n a J o h a n n a G r o o t h o l t m a n . Van Peize ging hij naar
Twijzel en Kooten (Friesland), om, na een kort verblijf, in 1808 het beroep naar
(Klein) Midlum (Oost-Friesland), Reiderland, aan de Eems, aan te nemen. Te voren
stonden in Oost-Friesland, en geregeld in Reiderland, nederlandsche predikanten,
maar in 1806 was de geheele provincie, op bevel van koning Lodewijk Napoleon,
door Daendels bezet, en aan Holland gebracht.
Van daar vertrok hij in 1809 naar Noorddijk (prov. Gron.), welke standplaats hij
reeds weer in 1811 verwisselde voor Blijham, in dezelfde provincie, waar hij ten
slotte 45 jaar predikant was. In 1856, na 59 jaar zijn bediening te hebben
waargenomen, vroeg hij emeritaat aan. Hij stierf ten huize van zijn oudste dochter
in de pastorie te Borger (Drente), 15 Mei 1859.
Hij was een algemeen ontwikkeld man, met hart en ziel predikant, en had een
hooge opvatting van zijn ambt. Als kanselredenaar vooral had hij een grooten naam,
zooals de talrijke beroepen (15), waarbij de beste uit den omtrek, bewijzen. Hij
volgde de richting der bijbel-
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sche godgeleerdheid. Persoonlijk was hij zeer streng, veeleischend voor zichzelf,
en van den kansel ook voor zijn hoorders. Daarbij buitengewoon ijverig in zijn
gemeente. Op aansporing van de professoren der faculteit, woonden vele
theologische studenten van Groningen zijn predikaties in Noorddijk bij. Niet minder
bekend werd hij om zijn letterkundige bekwaamheden, vooral zijn diepgaande kennis
der oude talen werd in dien tijd, toen het Latijn de voertaal van alle academische
studiën was, zeer gewaardeerd. In Ciceroniaanschen stijl schreef hij met gemak.
In Blijham vatte hij het plan op om jongelui van goeden huize voor de academie te
bekwamen, waarin hij uitstekend slaagde, zoodat hij vele jaren achtereen met succes
telkens eenigen naar de hoogeschool, vooral naar die te Groningen, kon zenden.
Soms was het noemen van den leermeester voldoende om tot een academisch
examen te worden toegelaten. In 1825, toen hij zeker reeds een groot aantal tot
student had opgeleid, werd hem door de universiteit te Groningen het doctoraat
honoris causa in de letteren verleend. Hij maakte in zijn dankbetuiging aan den
senaat bijzonder melding van zijn ouden leermeester Driessen, wiens groote kennis
der oude talen ook hem ten goede was gekomen. Koppius moet meer dan eens
voor een professoraat zijn gepolst. Hij wenschte echter in den zelfgekozen werkkring
te blijven.
Op lateren leeftijd heeft hij nog eens de hoogeschool van Groningen aan zich
verplicht. Zijn oudste zoon Frans (die voorgaat), bekend door zijn dissertatie over
de Cistercienser Abdij van Aduard had, uit de boekerij van prof. J.R. van Eerde, die
tevens universiteits-bibliothecaris was geweest, na diens dood, in 1837
teruggevonden en aangekocht de oorspronkelijke kroniek van Emo en Menko, abten
van het, in de vroege middeleeuwen, zoo beroemde praemonstratenser klooster te
Wittewierum (Gron.). De heeren A c k e r S t r a t i n g h e n H.O. F e i t h merken op
in het voorbericht van hun uitgave dier kroniek in 1866 (Historisch Genootschap te
Utrecht, Nieuwe Reeks, No. 4): ‘kwam het handschrift (van zijn zoon) aan diens
hoogbejaarden vader, den als leeraar in de oude talen, zoowel als van het Evangelie
niet minder bekenden predikant: W.J. Koppius. Deze had het gelukkige denkbeeld,
het door hem, zoowel als door zijn zoon, hooggeschatte H.S. aan de
universiteitsbibliotheek ten geschenke te geven, en zoo het behoud daarvan te
verzekeren. Hij deed dit met een in klassiek Latijn geschreven brief, tot geleide en
opdragt aan den bibliothecaris, den hoogleeraar W.A. Enschedé, waarin hij vermeldt,
hoe, na het verblijf van den heer Bethmann bij zijn zoon, deze van Parijs aanzoek
had gekregen, om voor een zeer aanzienlijken prijs het H.S. aan een of andere
fransche bibliotheek af te staan, maar dit uit liefde voor zijn geboortegrond geweigerd
had.’
Koppius heeft noch op letterkundig, noch op theologisch gebied geschriften
nagelaten.
Koppius

[Kortjanse, Joannes]
KORTJANSE (Joannes), geb. te Haarlem 10 Aug. 1796, overl. als pastoor te
Wormerveer aan de typhus 12 Mrt. 1847. Kort na zijn priesterwijding werd hij als
desservant gezonden naar het eiland Oud-Beierland, waar hij als eerste priester
der nieuw opgerichte statie elf jaren werkzaam was. Ruim een honderdtal
Katholieken, meest armen, waren verspreid over het tiental dorpen van het eiland.
Als kerk gebruikte hij een kamer van een woonhuis. In deze afgelegen streek leidde
hij een missionarisleven. Bovendien
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hield hij zich bezig met het schrijven van dichtwerken. In 1835 werd hij overgeplaatst
naar Wormerveer. In het verslag van den aartspriester 1842 wordt hij aangeduid
als een zonderling man, maar toch geprezen als zijn ambtsplichten goed vervullend,
niettegenstaande zijn dichtwerken, waarmede men spotte. Hij gaf in druk uit: De
Schepping, dichtstuk in twaalf zangen (Amst. J.H. Laarman 1841); Dichterlijke
bibliotheek voor de katholieke jeugd 2 deeltjes, z.j. of pl.; Kleine gedichten van
Jaskeronti in zes afdeelingen en deeltjes (1843), z. pl.
Zie: F r e d e r i k s e n v.d. B r a n d e n , Biographisch Woordenboek der Noorden Zuid-Nederl. letterkunde, 438; Bijdr. bisdom Haarlem XL, 405; Cathol. Ned.
Stemmen (1841), 272; De Godsdienstvriend XXXV, 172, LVIII, 202-203.
Fruytier

[Kotting, Jan Ludolph]
KOTTING (Jan Ludolph), geb. te Amsterdam 1 Febr. 1809, overl. aldaar 29 Mei
1844, godgeleerde. Hij was een zoon van den amsterdamschen drogist G e r a r d u s
K o t t i n g en M a r i a E l i s a b e t h G u d e . Als student werd hij ingeschreven aan
het amsterdamsch athenaeum in 1827, te Leiden in 1828, te Utrecht in 1829: in
laatstgenoemde stad voltooide hij zijn theologische studies. Hij was achtereenvolgens
ned. herv. predikant te Kwadijk (N.H.) van 1833 tot 1837, te Den Helder van 1837
tot 1841 en te Alkmaar van 1841 tot zijn overlijden. Te Amsterdam vertoevend,
aangezien hij aldaar als predikant beroepen was, overleed hij ten huize van zijn
ouders in drie dagen tijds aan roodvonk.
Hij huwde te Amsterdam in Mei 1833 met C h r i s t i n a N i e u w e n k a m p .
Portretten van hem en zijn vrouw komen voor in de collectie van de dames Kotting
te Amsterdam (gereproduceerd in Ned. Patr.).
Na zijn dood verschenen een Twaalftal leerredenen nagelaten door J.L. K o t t i n g
in leven laatst predikant te Alkmaar (Alkmaar 1844), zijnde verzamelde predikaties
van Kotting. In het voorbericht van dezen bundel leest men: ‘Zoo weinig mogelijk
hebben wij daarom veranderd, om des te beter het eigendommelijke van Kotting's
predikwijze te bewaren’.
Zie: Album Studiosorum Amsterdam, Leiden, Utrecht; Handschr. Borger
(Universiteitsbibliotheek Amsterdam); H. K i t s N i e u w e n k a m p , Genealogische
aanteekeningen betreffende de Amsterdamsche familie Kotting in De Navorscher
(1924), 218-227; genealogie-Nieuwenkamp in Ned. Patriciaat (1927), 250.
Wijnman

[Krajenbrink, Johan Adolph]
KRAJENBRINK (Johan Adolph), geb. te Arnhem 10 Juli 1816, overl. te Krawang
(Nederl. Indië) in 1877, werd in 1841 tot ambtenaar van den waterstaat in Nederl.
Oost-Indië benoemd, en werd in Jan. 1844 ingenieur 3e klasse. Van 1843 tot 1848
was hij gedetacheerd bij het departement der cultures te Batavia, daarna was hij
geplaatst te Cheribon.
De promotie bij den waterstaat in Indië was onder den gouverneur-generaal
Rochussen en in het begin van het bewind van zijn opvolger Duymaer van Twist
zeer slecht. Hierin kwam eerst verandering toen deze 27 Mei 1853 Uhlenbeck (dl.
IV, kol. 1349) tot hoofd van den waterstaat aanstelde. Maar voor dien tijd had
Krajenbrink verlof naar Europa gevraagd, hetgeen hem in het begin van 1852
verleend werd. En niets van de plannen van beide genoemde uitstekende mannen
wetende, verzocht hij ontslag uit den Rijksdienst, dat hem 8 Nov. 1852 eervol
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Hij verkreeg in 1862 vergunning het beroep van landmeter uit te oefenen. In 1874
begon hij met hulp van de Nederlandsche handelmaatschappij een
tabaksonderneming, waarbij hij 2/3 van de winst voor zich bedong, terwijl de factorij
dier maatschappij te Batavia de consignatie zou hebben.
Hij bleef in de wetenschap en de techniek de grootste belangstelling koesteren.
Hij toonde dit door het in het licht geven van onderstaande geschriften, die bewijs
van zijn kunde geven: Gedachten over een regeling van het Indische muntstelsel
(Batavia 1850): De l'irrigation, de son influence sur l'agriculture et des moyens d'y
pourvoir, avec description d'une manière de barrer les eaux courantes en déversoir
à chassis dormants, et d'en élever le niveau, applicable là où toute autre manière
est impossible (Batavia 1851); Stof, kracht, leven en geest, eene bijdrage tot de
ontwikkelingstheorie in Tijdschrift der natuurkundige vereeniging in Nederlandsch
Indië, 7e deel (1854), blz. 401; Het particulier landbezit der Europeanen op Java,
verdedigd tegen de beschuldigingen van den heer Mr. P. Mijer, en vergeleken met
het landrentenstelsel in de gouvernementsresidentiën (Tiel 1862); Een havenplan
voor Batavia in Bataviaasch handelsblad van 29 Aug. 1871.
Zooals reeds dl. VI, kol. 1162 gezegd is, is aan hem het eerste plan voor de haven
van Tandjong-Priok te danken.
Hij huwde per procuratie te Tiel 9 Oct. 1844 J o h a n n a W i l l e m i n a v a n d e r
V e e n , gedoopt 17 Aug. 1809.
Ramaer

[Kramer, Jan Aikes]
KRAMER (Jan Aikes), geb. te Groningen 8 Mrt. 1802, overl. te 's Gravenhage 10
Dec. 1873. Hij werd luthersch predikant te Wildervank 13 Mei 1827, te Zutfen in Mrt.
1829, te 's Gravenhage 8 Mei 1835; emeritus 1 Oct. 1861. Van hem verscheen:
Gods hulp in algemeene ongelegenheid ('s Gravenh. 1845); De goede Herder
beschermt Zijne kudde ('s Gravenh. 1853); De Sint-Maartensdag ('s Gravenh. 1855);
Oranje komt ('s Gravenh. 1863); Reisherinneringen.... (overdrukken) en in
Vaderlandsche letteroefeningen een gedicht: De Voorzienigheid. Op naam van J.A.
Kramer Sr. staat nog: Lijkkrans op het graf van I.J. Dermout ('s Gravenh. 1867)
(verg. dl. IV, kol. 500). Of dit dezelfde is was niet na te gaan.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 152; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest.
Godgel. in Ned. II, 449; Kerkelijk Handboek (1878), 733; Alphabet. naamlijst van
boeken enz. (1833-49), 368; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-82), 670.
Knipscheer

[Krämer, Johan Friedrich]
KRÄMER (Johan Friedrich), geb. te 's Hertogenbosch in 1788, overl. te Batavia 3
Sept. 1831. Hij was luthersch predikant te Bergen op Zoom tot 1814, te Zierikzee
van 1 Jan. 1815 tot 11 Dec. 1818, toen hij naar Batavia vertrok waar hij in Juli 1819
intrede deed bij de Luthersche gemeente. Van zijn hand verscheen: Het feest der
Hervorming, een feest voor alle Christenen (Zier. 1818); Leerrede over de ware
grootheid des menschen bij gelegenheid dat gouverneur-generaal J. van den Bosch
voor de eerste maal de godsdienstoefening bij de luth. gem. te Batavia bijwoonde
(Bat. 1830). (zie dl. II, kol. 222). In handschrift is van hem bewaard: Kerkelijke
redevoering, gehouden 19 Maart 1826, over het verslag van het Bijbelgenootschap
in Ned.-Indië. De naam van zijn vrouw was C. d e G i g n o u x .
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Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 152; Kerkelijk Handboek (1878), 731; C.A.L.
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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 v. O.- Indische
predikanten (Nijm. 1893), 247.
Knipscheer

[Kranen, Sara of Craan]
KRANEN (Sara) of C r a a n , dochter van P e t e r K r a a n , knoopenmaker en
C l e m e n t i a (familienaam onbekend), geb. te Antwerpen 1566 (?), overl. te
Amsterdam 12 Mei 1637. Haar moeder werd, zwanger zijnde, op het Steen gevangen
gezet, om haar man, die als Doopsgezinde naar Keulen was gevlucht, met zijn
kinderen, tot terugkeer te nopen. Door bemiddeling van een vermogenden neef,
Hans Michiels, werd aan Clementia toegestaan thuis haar bevalling af te wachten,
waarna zij weer werd gevangen genomen en door den stadhouder met den vuurdood
bedreigd. Maar Hans Michiels stelde voor, dat een harer kinderen, om haar te
redden, gedoopt zou worden. Waarop haastig een der kinderen uit Keulen werd
teruggebracht en te Antwerpen in de Kathedraal gedoopt. Dat dit kind (ofwel het
pasgeborene) Sara zou zijn, is niet bewezen. Uit het huwelijk van Peter Kraan (omstr.
1565) en deze vrouw Clementia, werd geboren Sara Kranen, de moeder van Joost
van den Vondel, den dichter. Zij huwde in 1585 te Keulen met Joost van den Vondel
Sr., ook om de vervolging uit Antwerpen naar Keulen uitgeweken. Hij is geb. 1559/60,
en overl. 12 Febr. 1608, en was bij zijn huwelijk 25 jaar. Te Keulen bewoonden zij
het huis ‘Zur Fiolen’ in de Grosse Witschgasse, dat in 1585 gekocht was door een
voordochter van Clementia, Agneta Wielss, gehuwd met Dirck Cnobbe. In dit huis
werd 17 Nov. 1587 Joost van den Vondel, de dichter, geboren. Zijn ouders reizen
met hem en twee zusjes, Clementia en Sara, in 1595 over Frankfort en Bremen,
naar Utrecht, waar zij ongeveer een jaar verblijven, en Clementia en Joost school
gaan, om in 1596 zich te Amsterdam te vestigen. Vader Vondel wordt daar 27 Mrt.
1597 als poorter ingeschreven. Hij vestigt zich in ‘De Reghtvaerdige Trouw’, in de
Warmoesstraat, aanvankelijk als hoedenstoffeerder, maar wordt in een notar. acte
van 15 Juli 1597 genoemd: ‘coopman van syde’. Na zijn dood in 1608 zet Sara
Kranen de zaak alleen voort, tot zij in 1610 met haar zoon Joost ‘in compagnie’
treedt, bij zijn huwelijk met Maeyken de Wolf. Reeds in 1613 kwam de zaak geheel
voor rekening van den dichter. Sara ging toen wonen op de Engelsche Kay, waaruit
op 3 Apr. 1614 haar dochter Sara trouwt met Joost Willemsz van Nyekerke. Haar
jongste dochter, Catharina, trouwt in 1624 met Jan Arisz. Bruining, en wordt te Hoorn
katholiek. Haar zoon Willem, geb. te Amsterdam 1603, wordt Mei 1623 student in
de rechten te Leiden en had zich reeds vroeger als dichter doen kennen. Hij maakt
1624-25 met vrienden een reis door Frankrijk en Italië en sterft, kort na zijn terugkeer,
in 1628 thuis bij zijn moeder in de Bergstraat. Hij heeft een paar jaar de praktijk als
advocaat uitgeoefend. Sara's dochter Clementia, in 1615 weduwe van Hans de
Wolf, zette diens zijdehandel voort met behulp van haar moeder, dus in concurrentie
met Joost. De bijzondere genegenheid van de moeder voor deze dochter schijnt bij
de andere kinderen afgunst te hebben opgewekt, waardoor onder hen oneenigheid
ontstond. Dit geeft Sara in 1628 aanleiding tot een notarieele verklaring, dat zij haar
dochter in niets bevoordeeld heeft boven de anderen, die, bij oppositie, bedreigd
worden met onterving, behoudens de legitime. In een akte van 1630 verklaart Sara
nog, dat na haar dood alleen geldig zal zijn het kantoorboek bij haar zelf gehouden,
dat ‘de
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boecken die haar zoon (Joost) heeft gehouden’ daarbij niet in aanmerking mogen
komen, en dat zij alle andere koopmansboeken heeft verbrand. Herhaaldelijk regelt
zij nog haar nalatenschap door strenge testamentaire bepaling, waardoor zij zich
doet kennen als een autocratisch karakter. Op 3 Apr. 1637 beschikt zij nog legaten
voor de dienstboden en de armen. Op 12 Mei 1637 is Sara overleden en
compareeren Gilbert de Flines en Anthony van Hoeck als haar executeurs. Zij is tot
haar dood getrouw gebleven aan de vlaamsche doopsgezinde gemeente. Met
Clementia had zij den zijdehandel tot grooten rijkdom gebracht. Zij kochten een
hofstede in de Purmer als zomerverblijf. In haar laatste ziekte werd Sara bijgestaan
door drie beroemde doctoren: Robert Verhoeven, Nicolaas Tulp en Samuel Coster.
Vondel heeft zijn moeder in geen gedicht herdacht. Haar portret door Lievens is
nog niet teruggevonden.
Zie: G e n a r d , Aanteekeningen over de voorouders van Vondel (Gent 1887);
v a n d e r V a l k , Vondel's Grootouders onder Alva om het geloof vervolgd in
Annuarium Societatis Student. Reformat. (1912); S t e r c k , Oorkonden over Vondel
en zijn kring (Bussum 1918); Vondel-Kroniek (1930) no. 1 en Veertiende Verslag
Vondel-Museum (1931): Agneta Wielss door Mr. H.F. W i j n m a n .
Sterck

[Krayenhoff, Louis François]
KRAYENHOFF (Louis François), geb. te Vechel, was achtereenvolgens praeceptor
te 's Hertogenbosch en te Alkmaar, conrector te Hoorn en te Dordrecht en ten slotte
rector (1746) en hoogleeraar in de welsprekendheid te Gorkum (1750). In datzelfde
jaar verscheen zijn Syntaxis latina in usum Principis Wilhelmi (Gornech. 1750). In
1763 werd hij gedwongen zijn professoraat neer te leggen; daarover schreef hij een
Verhaal van de behandeling hem sedert zestien jaren te Gorcum aangedaan ('s
Gravenh. 1763). Hij gaf in 1757 een Korte geographische beschryving des aardkloots
uit, waarvan de 2e druk in 1762 verscheen, een hoogst merkwaardig boek, scherp
in zijn aanvallen op de roomsch Katholieke kerk, maar vooral merkwaardig om de
karakterschetsen van de verschillende volken.
Hij was gehuwd met S i b i l l e A n n a v a n H e l m o n t . Zijn zoon R u d o l p h
T h e o d o r u s , te Gorinchem geb. in Nov. 1751 en overl. 29 Jan. 1795 in West-Indië,
was eerst werkzaam als ingenieur in Spanje, en vertrok in 1794 als
luitenant-kolonel-ingenieur naar West-Indië, waar hij het volgende jaar overleed.
Zie: S c h o t e l , Ill. school te Dordr., 163, 234.
Verduyn den Boer

[Kreenen, Everard]
KREENEN (Everard), geb. in 1786, overl. te Velp (gem. Reden) 1 Jan. 1825. Dr.
Jan Jacob Kreenen (zie dl. II, kol. 725v.) was waarschijnlijk zijn zoon. Hij studeerde
in de godgeleerdheid te Harderwijk sedert 1802, verdedigde er onder J.H. Pareau
(zie dl. II, kol. 1065-67) zijn ‘specimen academicum’ 23 Juni 1808: Nahumi vaticinium
philologice et critice expositum (Harderov. 1808). Hij was sedert 1809 predikant te
Velp en kwam in aanmerking voor een professoraat in de oostersche talen. Hij
schreef een verhandeling in de Godgel. Bijdragen (XI, 337-440) over de mogelijkheid
van een terugkeer der Joden naar Palestina, en eenige boekbeoordeelingen.
Zie: Archief voor kerkel. Gesch. IV (1833), 274; B. G l a s i u s , Godgeleerd
Nederland II ('s Hert. 1853), 314; Bibliotheca theologica et philosophica (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans 1900), 334; Kerkelijk Handboek (1903), Bijl., 159.
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[Kreet, Mr. Hendrik Arnold]
KREET (Mr. Hendrik Arnold), zoon van J a n K. en A l e t t a M a r i a G o r i s , werd
27 Dec. 1739 in Amsterdam gedoopt. In 1756 liet hij zich in Leiden inschrijven als
student in de theologie; zes jaar later was hij jur. dr. Als 18-jarige richtte hij met een
paar studenten het gezelschap ‘Linguaque Animoque Fideles ter opbouw van
Neerlands moedertaal’ op, dat na 3 jaar omgedoopt werd in ‘Minima crescunt’. Hij
werd ook buitengewoon lid van het gelijksoortige utrechtsche ‘Dulces ante omnia
Musae’, in 1759 ontstaan en vormde met van Lelyveld de anonieme redactie van
de Maandelijksche bijdragen ter opbouw van Neerlands Tael- en Dichtkunde
(1768-62). Ook was K. - toen reeds advocaat in Rotterdam - een van het drietal
oude kunstgenooten, die van Lelyveld in Mrt. 1766 de Maatschappij van Ned.
Letterkunde te Leiden hielpen tot stand brengen, welker belangen K. zich jaren lang
met ijver aantrok en veelszins bevorderde, eerst in Rotterdam, daarna in 's
Gravenhage, tot hij door het aanvaarden van den post van griffier bij het Hof van
Holland en als lid eener commissie voor het vervaardigen van het Wetboek van de
Bataafsche Republiek te zeer in beslag werd genomen. Van zijn hand verscheen:
Nederlandsche Amnestieen van de jaren 1485, 1488, 1787 en 1788 (Dordrecht
1789), terwijl in H.S. bewaard liggen: Brieven, Aanteekeningen op Vondels
Palamedes en De onderlinge betrekking der Europeesche talen.
Op den 15en Apr. 1804 overleed K. aan de gevolgen van een verouderd inwendig
ongemak te Amsterdam, waar hij vertoefde ter bijwoning der conferentie van
genoemde commissie.
Zie: Hand. der Mij van Ned. Lettk. (1804); Opregte Haarl. courant (19 April 1804);
Catalogus M. d. Ned. Lett. Leiden.
R. Zuidema

[Krieger, Wilhelm Leendert]
KRIEGER (Wilhelm Leendert), geb. te Amsterdam in 1748, overl. te 's Gravenhage
12 Febr. 1822. Hij was eerst hulpprediker van Ds. R. S c h u t t e te Amsterdam en
werd predikant te 's Graveland in 1780, te Zwolle in 1781, te Nijmegen in 1784, te
Utrecht in 1785, te 's Gravenhage 30 Nov. 1791; emeritus in 1821. Hij was te 's
Gravenhage ook hofprediker van koning Willem I. Op 28 Mei 1815 werd hij benoemd
tot lid van de toen ingestelde commissie van twintig personen voor een kerkelijke
regeling, die tien zittingen hield en 5 Nov. met haar werk gereed was. Een
concept-reglement op het bestuur van de Nederlandsche hervormde kerk werd den
Koning ter bekrachtiging aangeboden. Na advies van een commissie uit den Raad
van State, werd dit concept het Algemeen Reglement van de kerk, op 6 Jan. 1816
door Willem I goedgekeurd. J.D. Janssen (zie dl. VIII, kol. 920) had het belangrijkste
aandeel in dezen voorbereidenden arbeid gehad. Nadat in Aug. 1816 Java weer
onder nederlandsch bestuur was gekomen en ook daar de kerkelijke belangen
konden behartigd worden, trad ter vervanging van wat vroeger de classen Middelburg
en Amsterdam hadden gedaan een commissie van advies op, waarin ook Krieger
zitting had, en waaruit (sinds 7 Dec. 1820) de nog bestaande Commissie tot de
zaken der protestantsche kerken in Ned. Oost- en West-Indië is voortgekomen. Van
de eerste synode, die 3 Juli 1816 werd geopend met een preek van Krieger, werd
hij terstond daarna voorzitter. Ook was hij voorzitter van de drie volgende synoden
in 1817, 1818 en 1819. Hij schreef reeds in 1777 een Handleiding ten dienste van
eerstbeginnende leerlingen, die later, meermalen ook met gewijzigden titel, herdrukt
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en overdenkingen over het lijden en sterven van onzen II. Jezus Christus (Amst.
1783; herdr. met portret 1793); Twee leerredenen (Utr. 1787); Leerrede over Ps.
126:3 en 4 ('s Gravenh. 1792); Gesprekken en overdenkingen over de geboorte
van J. Chr. (Amst. 1801) .... over de opstanding van J. Chr. (Amst. 1803); .... over
de hemelvaart en het pinksterfeest (Amst. 1804); De heerlijkheid van J. Chr. in eene
verklaring van Hebr. 1 (Amst. z.j.); Dank- en biduur bij de inhuldiging van Z.M. den
Koning der Nederlanden (Amst. 1814); Kerkelijke redevoeringen en aanspraken bij
de opening en sluiting van het algemeen synode van de Hervormde Kerk in
Nederland (Amst. 1816); Kerkelijke rede bij den doop van den eerstgeboren zoon
van den Prins van Oranje ('s Gravenh. 1817).
Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles en een onbekend kunstenaar en in
zwarte kunst door Ch. Hodges.
Zie: Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 145, (1907) Bijl., 119, (1908) Bijl., 114, (1910)
Bijl., 167, (1912) Bijl. 158; B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853),
315v.; R. A r r e n b e r g , Naamregister van Nederd. boeken tot 1787, 290; Alphab.
naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 324; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd.
Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 783, no. 504; Handelingen van de Alg. Christ.
synode der Herv. Kerk .... in den jare 1816 ('s Gravenh. 1821), 6 en passim; .... in
den jare 1817 ('s Gravenh. 1822), 6 en passim; .... in den jare 1818 ('s Gravenh.
1822), 6 en passim; .... in den jare 1819 ('s Gravenh. 1819), 4, 6 en passim; J.
R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk der Ned., 3e dr. (Utr. 1916),
743; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912), 253, 258, 263;
vergel. C. H o o i j e r , Kerkelijke wetten voor de Hervormden in het Kon. der Ned.
(Zalt-Bommel 1846), 21v.
Knipscheer

[Krighout, Jacobus]
KRIGHOUT (Jacobus), geb. te Rotterdam in 1703, overl. te Lisse 22 Jan. 1770. Hij
studeerde sedert 1720 aan het seminarie der Remonstranten te Amsterdam, waar
Adriaan van Cattenburch (zie dl. VI, kol. 292) hoogleeraar was, en werd in 1726
proponent. Als predikant stond hij van 1729 te Boskoop, sedert 1732 te Zevenhuizen,
kwam hij in 1738 te Utrecht en in 1739 te Leiden. Na den dood van Joannes
Drieberge (zie dl. IV, kol. 524) aanvaardde hij in Jan. 1747 het hoogleeraarsambt
te Amsterdam. Op 17 Juli 1769 werd hem eindelijk ontslag verleend, waarom hij
reeds om gezondheidsredenen had gevraagd in 1766. Maar zijn ambtgenoot
Abraham Arent van der Meersch, sedert 1756 hoogleeraar in de letteren en
wijsbegeerte, verving hem eerst voor een jaar in deze vakken, en werd 17 Juni 1767
naast hem tot hoogleeraar in de theologie benoemd. Hij vermaakte bijna zijn geheele
vermogen aan de Remonstrantsche Broederschap, en schonk aan haar bibliotheek
zijn rijke verzameling pamfletten.
‘Van Krighout bestaat zeer weinig in druk,’ schreef J. T i d e m a n , die in
Kerkhistorisch archief III (1862) met aanteekeningen uitgaf zijn Theses Homileticae,
mede ter aanvulling van J. H a r t o g 's Geschiedenis der Predikkunde (zie dl. IV,
kol. 712) naar het handschrift in de bibliotheek van de Remonstrantsche gemeente
te Amsterdam (Catalogus, zie beneden, no. 477). Hij gaf uit: Sermo funebris in
obitum .... Joannis Jacobi Wetstenii, habitus 9 Juli 1754 (Amst. 1754), en als vervolg
daarop: Memoria Wetsteniana vindicata, seu J. K r i g h o u t epistola responsoria
ad stricturas J o . L u d o v i c i F r e y .... theol. prof. acad. Basil. [deze had
geschreven: Epistolae ad J. Krighout, Bas. 1754]
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ad Sermonem funebrem in obitun .... Wetstenii (Amst. 1755). Onder pseudoniem
een Brief van A l e t h o p h i l u s aan de h.h. examinatores van het ontwerp van
tolerantie, om de leere in de Dordtsche Synode vastgesteld met de leer der
Remonstranten te vereenigen (Leid. 1754); gevolgd door een Tweede brief in
hetzelfde jaar.
In handschrift wordt van Krighout bewaard: Dialogi de religione, ex ejus dictatis
excerpti a Pt. Smient; Formulaire pour le bapteme etc.; Dictata ad historiam
ecclesiasticam pertinentia, waarschijnlijk naar de colleges van Joannes Clericus
(zie dl. IV, kol. 430-434); Dictata ab J. Krighout juvene exarata, contin. Dialecticam,
Logicam; In Nieupoort Antiquitates Romanas; Compendium logicae; Compendium
theologicum...; Brevis institutio theologiae Christianae (1737-45); Theologia
christiana; Quaestiones theologicae miscellaneae; Quaestiones theologicae ...;
Quaestiones variae theologicae; Analyses quaedam theologiae studiosorum;
Observationes quaedam in Pauli epistolam ad Romanos; Theses homileticae (zie
boven); Schetsen van door hem gehoorde leerredenen (1722-29); Natuurkundige
verhandelingen en adversaria; Catalogus van zijn bibliotheek (verkocht in 1770);
Historia ecclesiastica (door J.J. W e t s t e i n ) discipulis dictata door J. Krighout.
Zijn Sermo funebris in obitum Wetstenii is vertaald door C. N o z e m a n (zie
Gedenkschrift van het tweede eeuwfeest van het seminarie der Remonstranten,
waarin de redevoering van Abraham des Amorie van der Hoeven met breede
gedocumenteerde bijlagen die de oorspronkelijke feestrede in omvang ver
overtreffen, Leeuw. 1840, 140 e.v.).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 316; J. T i d e m a n ,
De Remonstrantsche broederschap (Amst. 1905), 17, 25, 80, 84, 153, 165, 278,
309, 312, 453; H.C. D i f e r e e , Drie eeuwen kerkgeschiedenis 1630-8 Sept.-1930,
Gedenkboek .... (Amst. [1930]), 122, 127, 161; Catalogus van handschriften op de
bibl. der Rem. geref. gemeente te Rotterdam (Amst. 1869), 44; 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. 86, no. 829; d e z ., Vermomde en naamlooze schrijvers I (Leid. 1883),
kol. 18; H.C. R o g g e , Bibliotheek der Rem. geschr. (Amst. 1863), 60; Kerkhistorisch
archief III (1862), 253-278.
Knipscheer

[Krul, Jan Hermansz.]
KRUL (Jan Hermansz.) een dichter-liefhebber, overl. Apr. 1646, was de oudste
zoon van H e r m a n J a n s z . K., slotenmaker in Amsterdam en M a r i e t j e
S y m o n s uit Haarlem. Hij werd in 1601 of 1602 geboren en ook in het smidsvak
groot gebracht. In 1637 wordt hij vermeld in het register van makelaars en één jaar
vóór zijn dood liet hij zich in het boekverkoopersgild opnemen. De jonge man, die
‘van kindsbeen af liefde tot de poesye ghedraghen had’, las en bewonderde de
gedichten van zijn groote tijdgenooten; ‘een uurtjen ofte twee nam hij daeghs tot
verademing ende vermaeck des geestes’, oefende zich in rijmen en bekwaamde
zich ook in het Fransch. Of hij tusschentijds ‘Venus offerhand met Bachi klare voght’
deed? Er is reden tot verdenking; hij bekent in 1634 als wereldhater: Voor desen
heb ick (Heer) de werelt lief geacht, Nu walght se mij, omdat ik ken haer boos
geslacht, Nu mij de deuchde pord de sonde te verlaten, Nu dwinght de geest mij tot
Noodsakelyck Werelt-haten’. Zijn ‘Sinnlijckheyds begeeren’ uit zich telkens zoowel
in zijn tooneel- en leerdichten als in zijn minneliederen. Van deze laatste werden
pas in 1627 de eerste proeven ‘in mijn onrijpe Lenten
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aen den dach gebrocht’ ‘buiten (K's) ordre’ door den druk ‘ghemeen gemaeckt achter
het Stightelyck Tractaetgen, Wereldhatende Noodtsaeckelyck’. Volgens den drukker
geschiedde die samenvoeging, welke de jonge dichter, die het pad der bekeering
was opgegaan en ‘'t Stightelijck boven al bemint en daerinne hem alleen nu soeckt
te benaerstigen’, ‘moghelyck niet toe-ghestaen soude hebben’, op aandringen van
eenige Liefhebberen (‘wetende dat deselfde onder mij berustede’). Het waren een
40-tal Liedekens (op stemme) en dighten onder den titel Amstelsche Linde, ofte 't
Hof der Nimphen (Amst. 1627). Vele ervan liet Krul als Minnelijcke Sangh-Rympjes
herdrukken in de Vermakelycke Dyren (1628) en onder denzelfden titel in Eerlycke
Tijtkorting (1634), zoomede in het 4e deel der Pampiere Wereld, waar al zijn
‘minnelijke en eerlycke Sangrijmen’, ook uit Minne-spiegel ter Deughden (1639) en
uit Minne-popiens (1639) en uit Liefdenszangvreugde (z.j.) bijeengevoegd zijn. Dit
4e deel of laatste, waarin eenige verzen op Nooten en met 2 à 3 stemmen gestelt
zijn, mag heeten: lest, best; want aardige, zoetvloeiende minnedichten, nu klagend,
dan dartel van toon, doen gedurig denken aan Brederoo en Hooft en winnen het in
dichterlijke waarde van de didactische en dramatische gedichten, welke voorafgaan
in de rijk verzorgde folio-uitgave van de Pampiere Wereld (met platen) (1644).
Opmerkelijk is het, dat K. hierin niet zijn eerste leerdicht, het reeds genoemde
Wereldt-hatende Noodtsaeckelyck opnam. Aan het opstellen toch van ‘dese mijn
oprechte, doch slechte vermaeninge alle deught-lievers voor oogen gestelt’, had K.
veel zorg besteed blijkens de kantteekeningen uit Bijbel en Kerkvaders; K. was
evenals zijn ouders R.K. ‘Wat dat men bij de Wereld sal verstaen, heb ick u (na mijn
maght) schriftuurelijck bevest’. En in de Verm. Uyren (1628) en Eerlycke Tijtkorting
(1643) werd het niet alleen herdrukt onder den titel Noodsakelijck Wereld-haten,
maar in den laatsten bundel ‘meer waerdich gepresenteert’ dan al het andere.
Evenwel in de Pampiere Wereld kreeg het geen plaats, evenmin als de latere
leerdichten: Sellefstrijdt (wel in Verm. Uyren en in Eerl. Tijtkorting) en Korte Spoor
der Billickheden. K., die zoo vaardig in catsiaanschen trant de alexandrijnen
hanteerde, bezon zich ten slotte, dat een te veel aan preeken en smeeken den lezer
verveelt. Behalve genoemde leerdichten schreef K. nog stichtelijcke Zang- Rympjes
(in Verm. U.), Minne-beelden (zoo geheeten in Eerl. Tytk. en in Pamp. Wer., maar
oorspronkelijk in Verm. U. het A.B.C. der Minnen), Weghwyser ter Deughden, Den
Christelijken Hoveling (1642), Christelijcke Offerhanden (1640).
Als tooneeldichter verscheen K. het eerst met zijn blij-eyndend spel Diana in
Liefde Bloeyende, den 7. Febr. 1623, waarbij een ‘groetenis, ghedaen aan de Heeren
Burgemeesteren op hare E.E. komste over het spel Diana’. In een voorspel smeekt
I.L.B. Apollo, ‘dat door U segen mach mijn struyckje blijven staen’. Dit herderspel,
in 1643 omgewerkt en opnieuw vertoond, werd gevolgd door meer, daar Krul wilde
pogen op voorbeeld van zijn vriend Rodenburg, ‘sijn Bataeffsche Apollo’, die in 1619
Amsterdam verlaten had, den Eglentier op te kweeken. Het waren ook herderspelen
in alexandrijnen en meestal in zes handelingen, Amsterdamsche Vryage (1628),
Helena (1629), Mey-spel van Cloris en Philida (1631) - waarin Hooft's Granida den
dichter door het hoofd speelt -, Rosamunde en Raniclis (1632), die meerendeels in
den Eglentier ver-
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tooning en bewonderaars vonden. In laatst genoemd jaar gaf hij er ook een proeve
van kluchtspel in Drooghe Goosen. Toen de uitgebloeide Oude Kamer in 1632 was
vereenigd met de Duitsche Academie, waar ‘onnutte klappey en goddeloos bedrijf’
heerschte, ging K. zijn eigen weg en richtte in 1634 de Musyk-kamer op onder
Rodenburg's spreuk ‘Ic blijft in Eelen doen’, om ‘tot vermaeck en eerlijke vreugd
muzyk en Rhetorijk vermengt in alle deugd te plegen’. De Inleydinge werd in Mayo
1634 gedaan op de amsteldamsche Musykkamer door de ‘Uyt-beelders’ Musica,
Rhetorica, Liefde en Apollo. In hetzelfde jaar volgde zijn Pastorel musyck-spel van
Juliana en Claudiaen (met Rey van Musicanten, in 2 handelingen). Hoewel er volgens
K.'s ‘haters’ ‘van hem niets goeds komen kon’, bleef hij tooneelstukken met lyrische
intermezzo's schrijven: 't Vonnis van Paris en d'ontschaking van Helena (1637),
Faustina (1639), Celion en Bellinde (1639), Alcip en Amarille (1639), Rosilion en
Rosaniere (1641) - alle 3 blij-eyndende spelen met zang, ‘getrocken’ uit d'Urfé's
roman Astrée. In 1634 was verschenen als treurspel Theodorus en Dianira; in 1645
werd uitgegeven Hetlevaart van Rodomond en ‘als naargelaten weeskind’ Tirannige
Liefde, blij-eindend treurspel uit het Fransch, alsmede Blinden-Minnaar van Smirne.
In meergenoemde prachtuitgave van Pampiere Wereld (1644) kregen geen plaats
de Amsteld. Vrijage (1628), Celion en Bellinda (1631), Klucht van Drooghe Goosen
(1632) en 't Vonnis van Paris. In de opdracht van deze uitgave aan de E.E. Heeren
Burgemeesteren van Amsteldam zegt hij van zijn Tooneel-speelen, dat hun ‘vruchten
de Ouderlooze armen en arme Ouden der beide Godshuizen, onberoemlijk, genooten
hebben, nadat ze op onze amstelsche Tooneelen vertoont zijn; boven dat zijn ze
mij een steun geweest, zoo wanneer de ongunst van 't geluk mij 't noodlot op den
hals drong’.
K., wiens zinspreuk was ‘Gedenck te sterven’, stierf op 44-jarigen leeftijd. Den
11en Apr. 1646 werd hij in de Nieuwe Kerk begraven. Zijn weduwe, H e n d r i c k g e
B a n n i e r s , bleef met 4 kinderen onbemiddeld achter.
Hier volgen van zijn bundels de volledige titels: J. K r u l , Wereldt-hatende
Noodtsaeckelyck. Genomen uyt Levitico in 't 20 Capittel (Amst. 1627), waarachter
J. K r u l , Amstelsche Linde ofte 't Hof der Nimphen (Amst. 1627); J.H. K r u l 's
Vermakelycke Uyren (Amst. 1628); Eerlycke Tytkorting. Bestaende In Verscheyde
Rymen Gemaeckt door J a n H e r m a n s z . K r u l (Amst. 1634); Pampiere Wereld
ofte Wereldsche Oeffeninge, waerin begrepen zijn meest alle de Rijmen en Werken
van J.H. K r u l . Afgezondert in vier deelen. Al te zamen werkelijk door hem verbetert,
en met veel nieuwe Rijmen verrijkt, doorgaans met schoone kopere platen verciert
(Amst. 1644).
Rembrandt schilderde in 1633 een portret van Krul, dat zich te Kassel bevindt.
Een miniatuurportret geschilderd door A. van Halen is in het Rijksmuseum te
Amsterdam; zijn portret is gegraveerd door S. Savry.
Zie: J o n c k b l o e t , Gesch. d. Ned. L. III en IV; K a l f f , Gesch. d. Ned. L. IV, V;
t e W i n k e l , Ontwikkelingsgang der Ned. Lettk., 2dr. III, IV; G. M o o r e , Jan
Hermansz. Krul (Delft 1894); Taal en Letteren (1905), 567-571; Tijdschrift voor Ned.
Taal- en Letterk. (1917), 56.
R. Zuidema

[Krijs, Cornelius Franciscus]
KRIJS (Cornelius Franciscus), K r y s , C r i j t s of K r e i t z , geb. te Amsterdam 1668,
zoon van A r e n t , afkomstig van Haarlem, en van B e l i a
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F r e y s v a n D o l r e , uit een bekend amersfoortsch geslacht, is overl. op Oud
Myle 28 Sept. 1720 en begraven in het familiegraf te Amsterdam in de Oude Kerk
2 Oct. d.a.v. Zijn ouders bewoonden een groot huis op de Keizersgracht, hadden
verschillende huizen in eigendom op de Prinsengracht en behoorden tot de rijkste
families van Amsterdam. Zijn zuster M a r i a was gehuwd met Hendrik Evertsz.
Burgert, regent van het Jongensweeshuis; hun eenige dochter was gehuwd met
Mr. Adriaan Wittert, die regent van het R.-K. Maagdenhuis was (1719-29). Cornelis
Krijs studeerde de theologie te Leuven aan een der beide hollandsche colleges. Hij
werd 1692, dus nog jong, door den vicaris P. Codde aangesteld tot pastoor te
Diemen, Overdiemen en Durgerdam. Van zijn bestuur is weinig bekend; hij was een
voorstander van de partij van den vicaris Codde (dl. VIII, kol. 292), evenals zijn
broeder, Jacobus K., die volgt. Zij komen als zoodanig voor op de lijsten der
‘refractarii’.
17 Apr. 1708 werd hij tot kanunnik van het zoogenaamde kapittel van Haarlem
gekozen, op voorwaarde, dat hij binnen drie maanden den vereischten graad van
licentiaat in de godgeleerdheid behaalde. Hij werd Oct. 1708 geïnstalleerd en
verkreeg uitstel tot het behalen van dien graad, welken hij daarna te Paderborn
verkreeg en ook vervolgens dien van doctor. 1715 nam hij ontslag als pastoor
wegens zijn zwakke gezondheid en den afkeer zijner parochianen en ging het
vaderlijk landgoed Oudmijl aan den Amstel onder de parochie Ouderkerk bewonen.
Zijn plaats in Overdiemen werd ingenomen door een niet jansenistisch gezinde
pastoor. In zijn testament, 8 Aug. 1720 (in zijn geheel in: Bijdr. Haarl. XXX, 147-153)
noemt hij den martelaar van Gorcum, Theod. v.d. Eem, zijn oom, wiens portret
geschilderd 1555 in zijn bezit was en zich thans nog bevindt in den belgischen tak
der verwante familie Wittert van Hoogland. C.F. Krijs schreef iets ten gunste van
den vicaris P. Codde en vertaalde ook iets in het Nederlandsch, doch nader is dit
niet bekend. Hij onderteekende het berucht appel dat plaats had te Rotterdam, tegen
den Paus op een algemeen concilie, 9 Mei 1719, en celebreerde in de kerk van
pastoor J. van Neck te Amsterdam de H. Mis tijdens de uitvaart van P. Quesnel,
het hoofd der Jansenisten, overleden aldaar 2 Dec. 1719.
Zie: Batavia Sacra 414, 520; Hist. episc. Harlem., 127; Bijdragen bisdom Haarlem
I, 206, II, 316, IV, 127, XVII, 138, 151; Archief aartsb. Utrecht VII, 440, 454, VIII, 98,
XXIV, 278; H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Hist. der Utr. kerk I, 88.
Fruytier

[Krijs, Jacobus Ignatius]
KRIJS (Jacobus Ignatius), geb. te Amsterdam 23 Jan. 1673, broeder van den
voorgaande, overleed als pastoor te Amsterdam 2 Nov. 1724 en werd 7 Nov. aldaar
begraven in het familiegraf in de Oude Kerk. Hij studeerde te Leuven in een der
hollandsche colleges. Later voerde hij den titel van doctor in de beide rechten,
welken hij nfet te Leuven behaalde. Hij had er reeds moeilijkheden met de
bestuurders der universiteit 1696. Jac. Krijs was een heftige strijder voor den vicaris
P. Codde (dl. VIII, kol. 292) en een der leiders van het verzet tegen Rome's gezag
in de hollandsche missie en tegen het aannemen der pauselijke constituties. De
groote invloed van o.a. zijn familie op den amsterdamschen magistraat maakte, dat
in die stad alleen geestelijken aangesteld werden der jansenistische partij. Hij
vergezelde den vicaris P. Codde, toen deze persoonlijk naar Rome moest komen,
waar zij 11 Dec. 1700 aankwamen
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en van waar zij eerst vertrokken 1703, nadat de hulp der Staten van Holland was
ingeroepen en te vergeefs getracht was een onderwerping te verkrijgen van Codde,
die ten slotte, geschorst als vicaris, naar de Nederlanden wederkeerde. Bij zijn partij
stond J. Krijs bekend als ‘le frère hardi’.
In Rome ontving Krijs waarschijnlijk den titel van doctor juris en protonotarius
apostolicus, welke hij ook voor sommigen zijner vrienden verkreeg. Benoemd tot
de statie der Oude Zijde, de Drie bonte kraaien, 8 Jan. 1706, nam hij deze 12 Jan.
in bezit zonder wettige zending van het hoofd der missie. Hierom werd hij door
dezen gedagvaard o.a. 16 Mei 1708 en andermaal door brief 9 Oct. 1708 (uitgegeven
in: Bijdr. bisd. Haarlem I, 424-425). Reeds te voren waren in Amsterdam brieven
van den nuntius Bussi uitgestrooid over het in bezit nemen der statie op gezag van
Mart. Swaen, dat onwettig was. Hierop verscheen misschien van Krijs zelf: Zedig
en bondig bewijs der wettige zending van den Heer Jacobus Krijs in de pastorij van
den Eerw. Heer Godefridus Kool. zalr. t' Amsterdam. Tot antwoord op zekeren brief
o

in deszelfs gemeente den 16 April 1708 uitgestrooit. 56 blz. in 4 , z.j. of dr.
Op straf van de groote excommunicatie en suspensie werd hem verboden nog
langer eenige bediening uit te oefenen, hij bleef echter desondanks, onder de
bescherming van de Staten van Holland. Hij belette met de andere pastoors L. Ahuis
en Donkers, dat aan den Paus getrouwe priesters door het stadsbestuur worden
toegelaten. Welk een rol hij en zijn familie speelden om de kapel van het R.-K.
Maagdenhuis en ook van het Jongensweeshuis in handen zijner partij te krijgen en
welke opschudding dit in de stad veroorzaakte, vindt men uitvoerig in T h . v a n
R y c k e v o r s e l , Gesch. van het Maagdenhuis te Amsterdam en in Bijdragen
bisdom Haarlem III, 414-418, V, 392 e.v.
Jac. Krijs toonde zich een groot vereerder van P. Quesnel, toen deze in Amsterdam
een toevlucht vond bij zijn vriend Brigode. Hij liet zijn portret maken in kopergravure
en medailles met zijn beeld in goud en zilver slaan, wellicht dezelfde, welke bij de
uitvaart van Q. werden uitgedeeld, 1719. De internuntius Spinelli zond een openbaar
schrijven 4 Mei 1724: Aan alle de Catholyke in t' Vereenigt Nederlant woonende
ende in des H. Apostolycken Stoels gehoorsaemheid ende gemeenschap levende.
Hiertegen schreven Luc. Ahuis en Jac. Krijs een onderteekend verweerschrift d.d.
29 Juni 1724: Responsum ad epistolam sub nomine Illmi Dni D. Josephi Spinelii
Pontificii in Belgio Internuntii 4 Maji 1724 evulgatam.
J. Krijs verleende gastvrijheid aan den franschen bisschop Varlet, die bij hem in
de kerk het Vormsel toediende 12 Apr. 1719. Deze gesuspendeerde bisschop diende
15 Oct. 1724 aan Cornelius van Steenoven de bisschopswijding toe, waardoor de
scheuring met Rome bestendigd werd. Onder de weinige personen, die toegelaten
waren bij deze wijding in de huiskapel van Arn. Jos. Brigode was Jac. Krijs. Hij
onderteekende de wijdingsakte, evenals zijn neef Mr. Adr. Wittert. Hij voerde den
titel van officialis Harlemensis. In de breve van paus Benediktus XIII, 1725, wordt
J. Krijs genoemd als een der voornaamste bewerkers van de onwettige
bisschopswijding van C. van Steenoven. Zijn laatste aanklacht bij den magistraat
van Amsterdam over het vieren van het jubilé door de Roomschen 1724, vond geen
gehoor, wat hem zeer bedroefde. Ook de Staten van Holland en
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West-Friesland hielden zich later meer buiten deze partijschappen.
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken naar J. Wandelaar; zie ook M u l l e r ,
Beschr. catalogus van portretten 3047a, 3048b.
Zie: L. M o s s i , Histoire des révolutions de l'église d'Utrecht II, 147, III, 81; Bijdr.
bisdom Haarlem I, 177, 207, 424, II, 246, 325, 360, III, 207 e.v., V, 131, 150, 200,
269, XV, 216, XVII, 76, 159, XXIII, 247, XXVI, 322, 324, 325, XXX, 145-153; Archief
aartsbisdom Utrecht VII, 441, XXII, 119, 173, XXIV, 278, XXV, 312; Batavia sacra,
405; Historia episc. Harlem, 127; H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Historie der
Utrechtsche kerk (Utr. 1740) I, 56, 58, 92, II, 240, 242.
Fruytier

[Kuiken, Dirk Cornelis]
KUIKEN (Dirk Cornelis), geb. te St. Anna Parochie, gemeente het Bilt, in 1746, was
de zoon van C o r n e l i s J a c o b K u i k e n en G r i e t j e J o h a n n e s K u i k . Hij
was landbouwer en een heftig patriot.
Op 19 Febr, 1795 werd hij aangewezen als een der leden van het voorloopig
bestuur van Friesland. Op 16 Juni d.a.v. werd hij in zijn grietenij tot lid der Staten
van Friesland gekozen.
Terwijl hij en nagenoeg alle ultra's in Friesland unitarissen waren, waren de
gematigde patriotten zonder uitzondering federalisten. Dezen, die de meerderheid
in de Staten vormden, besloten 19 Dec. 1795, te trachten samen met Zeeland en
Groningen het bijeenroepen eener Nationale vergadering te verhinderen. Kuiken,
die toen afgevaardigde in de Staten-Generaal te 's Gravenhage was, verzocht, dat
hiertegen maatregelen genomen zouden worden. Hij en nog 13 leden protesteerden
tegen het besluit. Het einde was, dat er overal verkiezingen plaats hadden, hoewel
in Friesland en Zeeland eenige maanden later dan in de andere provinciën.
Kuiken werd 30 Mrt. 1796 in het kiesdistrict Berlikum tot eersten plaatsvervanger
van het lid der Nationale vergadering gekozen en daar de gekozene voor een ander
district optrad, nam hij zitting. Reeds dadelijk verzette hij zich tegen de toelating van
E.M. van Beyma (dl. VIII, kol. 101) en J.L. Huber (dl. VIII, kol. 867), gematigde
patriotten, die toch, hoewel na velerlei discussie, toegelaten zijn. Op 15 Nov. 1796
zeide hij, in Friesland menschen te kennen, die eerst echte Robespierristen waren
geweest en nu bekend waren als eerste draaiers.
V i t r i n g a , Geschiedenis der Bataafsche republiek, zegt, dat zijn redevoeringen
met recht zijn eigendom waren, daar hij die betaald had.
Op 2 Aug. 1797 werd hij in het district, voor hetwelk hij zitting had, niet herkozen
en verder is van zijn levensloop niets bekend.
Zijn portret door een onbekend kunstenaar komt voor op een verzamelblad.
Ramaer

[Kuipers, Gerard]
KUIPERS (Gerard), geb. te Dordrecht in 1748, overl. aldaar 11 Juli 1812. Zijn ouders
waren Gerrit of Gerard Kuipers (dl. VIII, kol. 987) en J o h a n n a v a n d e G r a e f f .
Hij is in 1785 getrouwd met S a r a M a r i a A k k e r m a n s (overl. in 1809). Hij
studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid sedert 1767. Anoniem gaf hij reeds in
1772 enkele geschriften uit: Missive aan de heeren schrijveren van de brieven der
Joden aan den heer de Voltaire (Dordr. 1772) en: Proeve eener beantwoording der
Missive .... (Utr. 1772). Hij promoveerde op: Dissertatio philogica, continens
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sedert 1773 te Zuilen, sedert 1775 te Nieuwerkerk a.d. IJsel, sedert 1782 te
Vlissingen, na 1787 te Dordrecht. In 1780 verscheen te Utrecht zijn Reize naar de
legerplaats van den grooten Emir ..., opgedragen aan het stedelijk bestuur te Gouda,
dat hem daarvoor het sleutelrecht van haar stedelijke bibliotheek gaf. Enkele
verhandelingen van hem vindt men in Verhandel. v.h. Zeeuwsch genootschap.
Behalve een levensbeschrijving van Jacobus Bellamy (zie dl. VI, kol. 93-97) voor
diens Nagelaten leerredenen (Vliss. 1790), en een voorrede in de Geschiedkundige
Verhandeling over de heidenen van H.W. G r e l m a n (Dord. 1791), noemen wij nog
zijn onder den schuilnaam I r e n o p h i l u s uitgegeven: Brief over de voorrede van
zijn vriend [Brouërius] Broes voor zijn uitgave van de leerredenen van professor
[Petrus] Curtenius over den Heidelbergschen Catechismus (zie dl. IV, kol. 313; dl.
VIII, kol. 350; V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protest. Vaderland I,
636-644, II, 340-344); welke brief het begin werd van ‘een geweldig twistgeschrijf’.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 317-320; Alphabetische
naamlijst van boeken enz. 1790-1831, 214; Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 113,
138, (1909), Bijl., 151 (te verbeteren), (1910), Bijl., 173; 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.
90 (no. 863), 308 (no. 3005), 380 (no. 3684), 382 (no. 3697), 530 (no. 5087); d e z .,
Vermomde en naamlooze schrijvers I (Leid. 1883), 309, II (Leid. 1885), 382, 457,
462, 620.
Knipscheer

[Kuitert, Berend]
KUITERT (Berend) Czn., geb. te Groningen 31 Oct. 1817, overl. 1891, graveur,
goud- en zilversmid aldaar. Hoewel bloot autodidact, had hij door een vlijtige
beoefening van de vaderlandsche en door vertalingen van de uitheemsche literaturen
zijn kunstsmaak weten te ontwikkelen. Hij schreef: Ernst en Boert. Gedichten en
Rijmen (Gron. 1853); Photographieën en Phantasieën (Gron. 1866); De Volkslier
(zonder jaartal, moet zijn 1868) en na zijn dood Verspreide en Nagelaten Gedichten
(Gron. 1893). Van 1869-91 was hij redacteur van Hazelhoff's Almanak, waarvoor
hij heel wat verzen, verhalen en vertellingen geleverd heeft. In Gouverneur's
Huisvriend, waarin hij zich vooral als puntdichter deed kennen, werd hem menig
plaatsje ingeruimd. Met Gouverneur en den ‘poëet van het Noorden’, F.M. Dikema,
vormt hij een trits, langen tijd door trouwe vriendschap verbonden. Later verkoelde
deze, daar Gouverneur hem wel eens te veel aristocratische allures aannam, die
Kuitert niet kon verdragen. Ook was hij bevriend met Harko Ilpzema Vinckers. Zijn
zoon G.B. K u i t e r t beeft zelf de nagelaten lettervruchten van zijn vader voor eigen
rekening uitgegeven.
Zie: Nieuwe Provinciale Groninger Courant (10 Jan. 1897).
Wumkes

[Kulenkamp, Gerardus]
KULENKAMP(Gerardus), geb. te Bremen 30 Oct. 1700, overl. te Amsterdam 9 Oct.
1775 (?). Hij huwde 1 Dec. 1722 met A l i d a M a r i a F r a n s z e n , en had een
dochter en twee zonen, van welke L u d o v i c u s K. te Bremen predikant en te
Göttingen ook buitengewoon hoogleeraar in de philologie werd. Hij was predikant
te Nieuw-Loosdrecht sedert 1726, te Delft in de Gasthuiskerk sedert 1729, na 1733
te Amsterdam. Hij schreef tegen de Hernhutters: Naakt ontdekte enthusiasterij,
geestdrijverij en mystiekerij der Hernhutteren, 2 dln. (Amst. 1750); Anatomie der
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(Amst. 1747; 2e dr. 1753) en soortgelijke werkjes; De naam van Jehovah .... van
God zelve openlyk uitgeroepen; verklaring over Deut. 32: 1-43, twee deelen (Amst.
1757, 1758); Diacrisis modesta.... twee deelen (Amst. 1764), enz.
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken naar J.M. Quinkhard.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 320, III ('s Hert. 1856),
667; R. A r r e n b e r g , Naamregister van Nederduitsche boeken tot 1787, 292;
N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der godgel. schrijvers .... register in voce;
Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 111, (1908) Bijl., 102, (1910) Bijl., 161; Bibliotheca
theologica et philosophica (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 783 (no.
509); M. V e e r i s e n d e P a a u w , Vernieuwt kerkelijk Alphabet (Enkh. 1750),
119; R. D i j k s t r a , Gedenkboek der Nederduitsche Herv. Gem. van Amsterdam
(Amsterdam 1928), 198.
Knipscheer

[Kuijpers, Franciscus]
KUIJPERS (Franciscus), geb. te 's Gravenhage in 1693, overl. te Giessen Nieuwkerk
18 Sept. 1783. Hij was predikant te Mijnsheerenland van 1721 tot 1732, daarna te
Woudrichem tot zijn emeritaat in 1758. Hij schreef: Boetpredikatiën (Leiden); Kort
begrip der Christelijke leere (Schoonhoven); Over Ps. 16 (Amst.); De moorman in
zijn bekeering voorgesteld; Opwekking in tijde van verval; Het beste deel;
Oordeelkundige aanmerkingen; Over het Nieuwe Testament; Godgeleerde oeffeninge
met een verhaal van de Uijtwerksels te Nieuwkerk; Godgeleerde verhandelingen
tegen de dwalingen der Hernhutters (Gorinchem 1740); Over Ps. 25:12, preek
gehouden in de herberg te Nieuwkerk; Het land van Athena gewaerschouwt in
verscheide boetpredikatiën, twee deelen (Gorinch. 1741). Gerard Kuijpers, die volgt,
was zijn zoon.
Zie: Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 137; R. A r r e n b e r g , Naamregister van
Nederduitsche boeken tot 1787, 292v.; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der
godgeleerde schrijvers, register in voce.
Knipscheer

[Kuijpers, Gerardus]
KUIJPERS (Gerardus), geb. te Mijnsheerenland 11 Oct. 1722, overl. te Groningen
5 Juni 1798. Zijn vader was Franciscus Kuijpers (zie boven). Hij studeerde te
Dordrecht en te Leiden, waar hij een Dissertatio ad varia Veteris Testamenti loca,
ex dialectis vindieata et illustrata (1743) verdedigde. Ook gaf hij in het Arabisch uit:
Ali ben Abi Taleb carmina (1745). Eerst was hij in 1744 hulp-prediker te Amsterdam
bij Ds. J. Costard de Moraisière (die sedert 1715 daar stond en 1758 overleed)
tijdens een ongesteldheid van dezen. Reeds dáár vertoonden zich bij zijn hoorders
de voorboden der ‘zielsverscheuring’ die het ‘luide moest uitschreeuwen’. Hij werd
predikant te Jutfaas in 1745, te Nijkerk in 1749, te Winschoten in 1758, te Scheemda
in 1760. Hier werd hij in 1765 tot hoogleeraar te Groningen benoemd, waar hij 6
Dec. zijn inwijdingsrede hield: Oratio inauguralis de impedimentis certum in
theologicis constituendi, optimaque iis, in magnum religionis commodum, occurrendi
ratione (Gron. 1765). Hij was rector magnificus van 1771 tot 1773 en in het jaar
1787-88. De redevoeringen bij de overdrachten hadden als titel: De principum
Arausionensium et Nassaviarum in religionis reformatae meritis (1773) en De fallaci
systematum theologicorum norma in S. Codicis interpretatione nunquam adhibenda
(1778). Ook schreef hij: Canones Synodi Dordrechtanae (Gron. 1772) en Panegyricus
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964-966) prees hem zeer.
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Meer dan om zijn 33-jarig professoraat is hij bekend, bij enkelen beroemd, bij velen
berucht geworden om hetgeen gedurende zijn diensttijd te Nijkerk van hem uitging.
Wat reeds in Amsterdam onder zijn preeken begon, zette zich op angstwekkende
wijze voort, vooral te Nijkerk. De aldaar ontstane en van daar over vele streken van
ons land zich uitbreidende ‘godsdienstberoeringen’ waren van dien aard, dat ‘de in
zwijm gevallen menschen naar de pastorie gebracht moesten worden, en dáár werd
het beneden en boven, in kelder en op den zolder een weenen, roepen en klagen...!
In de kerk werd van de preek geen woord verstaan door het gegil en gekerm: Jezus!
Jezus! O! Ik arme zondaar!" enz. En dat in een gemeente waar ‘een versteende
leerheiligheid te zamen was met groote onzedelijkheid’, .... voor wie afwijking van
ook maar één letter der formulieren doodzonde, maar zwakheid des vleesches zeer
gewoon was’ (K n a p p e r t ). Eerst zag Kuijpers de beweging met welgevallen, later
oordeelde hij haar een ‘blijk van Satans macht die zijn slaven wilde behouden’. Men
leze dat alles breedvoerig in de aangegeven bronnen. Zóó vele zijn de geschriften,
hieruit voortgevloeid, dat ‘een liefhebber’ uitgaf: Register of lijst van al de tractaten
die tot heden toe over het werk der bekeering in Nieuwkerk [Nijkerk], Aalten en
andere plaatsen zijn geschreven (Leiden 1752). In bovengenoemde inaugureele
rede vond Kuijpers (op 6 Dec. 1765) gelegenheid zich over geestdrijverij afkeurend
uit te spreken en de ‘enthousiasten’ een schadelijk en vijandig geslacht te noemen
.... Zóó spoedig was deze profeet ontrouw geworden aan de idealen zijner jeugd
(K n a p p e r t ). Ten slotte bleek de heele geruchtmakende beweging ‘niet van veel
gewicht’.
Zijn eerste vrouw was A n n a C a t h a r i n a H u y s i n k v e l t . Haar zoon
C h r i s t i a a n F r a n ç o i s K u i j p e r s , geb. te Nijkerk, is ook predikant geweest
(overl. te Wolfaartsdijk 16 Juni 1798). Zijn tweede vrouw was J o s i n a P e t r o n e l l a
A l b e r d a , weduwe van Anthonius Ewald Sichterman.
Kuijpers schreef o.a.: Ja en Neen (Leid. 1751); Pleitrede teegen J. van den Honert
(Amst. 1751) (vgl. dl. VIII, kol. 816v.); Tweede pleitgedeelte (Utr. z.j.); Neerlands
licht in duisternis (Gron. 1783); Het oogmerk der komst van den Zoon des menschen
(Gron. 1786); De Christen patriot (Gron. 1786); Memoria Michaëlis Bertlingii (Gron.
1772) (vgl. dl. VII, kol. 111).
Van de geschriften, boven bedoeld in ‘Register of lijst’ van 1752, noemen wij:
Gamaliëls raad .... toegepast op het berugte bekeeringswerk te Nieuwkerk; Getrouw
Verhael en Apologie der zaaken, voorgevallen te Nieuwkerk op de Veluwe (Amst.
1750); Aenmerkingen op het getrouw verhaal (Amst. 1750); H. K e n n e d y , Nadere
verdediging van het werk des H. Geestes te Nieuwkerk (Rott. 1751); J.
G r o e n e w e g e n , Antwoord aan J. van den Honert (Gorinch. 1751); H. K e n n e d y ,
Aanmerkingen tegen van den Honert (Rott. 1752); Brieven geschreven aan .... juffer
N.N. met een aanhangsel, rakende de ongewone verandering en bekeering te
Aalten; Een opregt verhaal en een verdediging van het werk .... in Amsterdam in de
jaren 1751 en 1752; Bijbelsch onderzoek ter ontdekking van de gestalte van beroerde
en verslagene zielen door B. v a n M e d e n b a c h , pred. te Winkel; Brief van Kuijpers
aan zijn ouders in Nederlandsch Jaarboek (1751), blz. 157.
Zie: B. G l a s i u s . Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 320; W.J.A.
J o n c k b l o e t Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen (Gron.
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1864) Bijl., 89 (zijn handteekening vóór de bijlage, blz. 11); L. K n a p p e r t , Gesch.
der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912), 37-40, 104, 238, 309; Kerkelijk Handboek
(1908) Bijl., 102 [Moraisière, zie boven], (1910) Bijl., 157, (1914) Bijl., 167, 175;
Y p e y e n D e r m o u t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk IV (Breda 1827), 8-28,
aanteekeningen achterin, blz. 2-5.
Knipscheer

[Kuypers, Joannes]
KUYPERS (Joannes), geb. te Well in Jan. 1718, overl. te Wanssum 29 Mei 1798,
zoon van G e r a r d K. en A l e i d i s T h i j s s e n , was kapelaan te Blitterswijck
1740-47, priester gewijd in 1741, deservitor te Swolgen van Dec. 1746 tot 24 Juni
1747, toen hij aldaar pastoor werd. Als zoodanig verplaatst naar Meerlo, trad hij
daar als pastoor op met St. Jansdag (24 Juni) 1754 en te Wanssum 24 Juni 1764.
In 1782 was hij vice-decanus van het landdekenaat Kessel en, na het overlijden in
1783 van Joannes Baptista Alberts, pastoor van Horst, landdeken van hetzelfde
district. Ook was hij te Wanssum meerdere jaren rentmeester van het adellijk huis
Blitterswijck geweest. Bij den eersten inval der Franschen in deze gewesten, wilde
hij zijn geld voor dezen in veiligheid brengen; hij werd echter door de fransche
soldaten aangehouden, in het schoollokaal van Wanssum gebracht en van alles
beroofd.
Zijn geschilderd portret bevindt zich op de pastoriën van Wanssum en Meerlo.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom Roermond III, 201; Maasgouw
(1907), 91, (1909), 74.
Verzijl

[Kyspenning, Henricus]
KYSPENNING (Henricus), geb. te Venlo, overl. te Xanten 23 Mrt. 1588, zoon van
H e n r i c u s K. en E l i s a b e t h v a n V o g e l s a n c k . Hij was gesproten uit een
oude venlosche familie, waarvan verschillende leden zitting hadden in de
magistratuur dezer stad; behoorde aanvankelijk tot de orde der Kruisheeren en was
een man van groote welsprekendheid, die wel eenigszins de nieuwe leer was
toegedaan, doch zijn leven als Katholiek beëindigde en als de schrijver van
voortreffelijke boeken, in het bijzonder voor predikers, bekend was. Hertog Johan
van Cleef benoemde hem in 1562 tot pastoor van Xanten. Hier leidde hij de kerkelijke
diensten in den geest der hertogelijke reformatie, waaraan hij ook persoonlijk een
voornaam aandeel had. Den 10. Sept. 1563 komt hij met zijn ouders, zijn broeder
J o h a n , zijn zuster M e t h g e n , gehuwd met Johan Breman, en zijn andere zuster
T r u y k e n in een
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boedeldeeling of magescheid voor. In Juni 1564 maakte hij deel uit van de
commissie, die door genoemden hertog te Dusseldorf was aangesteld tot bewerking
eener nieuwe kerkverordening. Terzelfder tijd werd hem ook de samenstelling van
den katechismus opgedragen. De uitgave van dit werk schijnt echter niet tot stand
gekomen te zijn, daar de geheele hertogelijke reformatie opgegeven werd. Een
handschrift van dezen katechismus berust in het kerkelijk protestantsch archief te
Wesel. Kyspenning stond bij den hertog zeer in de gunst; hij neigde echter meer
naar de katholieke zijde, wat in het bijzonder ook uit zijn katechismus blijkt. Hij ging
dan ook niet tot het protestantisme over, maar kwam wel tot volledige onderwerping
aan de roomsche kerk. Hij kreeg 6 Apr. 1571 een prebende als kanunnik aan de
domkerk te Xanten, wat een bewijs is, dat hij toenmaals ook persoonlijk met de
hervormingsideeën gebroken had. In zijn testament d.d. 15 Mrt. 1588 vermaakte hij
o.a. een gedeelte van zijn bibliotheek aan den pastoor van Xanten en diens opvolgers
en benoemde tot uitvoerders van zijn laatsten wil: Otto ingen Winckel, portier en
kanunnik der kerk van Xanten, Henricus Muller en Joannes van Wetten, vicariis van
genoemde kerk. Op het parochiaal archief van Xanten bevinden zich de volgende
werken van zijn hand: Doctrina evangelica de meditatione mortis (Antwerpen 1583);
Aurea precationum piarum et devotarum catena (Keulen 1613). Op het stichtsarchief:
De meditatione mortis (Keulen 1573); Precationes christianae (Keulen 1581); Aqua
vitae. De fontibus salvatoris J.C. Doctrina evangelica de meditatione mortis
(Antwerpen 1583).
Zie: Overdrachtsregister van Venlo 1563-64 op het rijksarchief te Maastricht,
overdracht van 10 Sept. 1563; Kapittelsprotocollen van het sticht Xanten, d.d. 7
Dec. 1569, 6 April 1571 en 15 Juni 1571, op het Staatsarchief te Dusseldorf; Codex
Pels, tome II, 188, 286, zich bevindende in het stichtsarchief te Xanten. Zijn
testament, in het Latijn, eveneens in genoemd stichtsarchief; W a l t e r B ö s k e n ,
Geschichte der Evangelischen Gemeinde zu Xanten (Wesel 1899-1900) I, 11, 19,
20, 30, II, 59-60; J a n V e r z i j l , Henricus Kyspenning. Pastoor en Kanunnik te
Xanten. Venlonaar van geboorte in Nieuwe Venlosche Courant d.d. 29 Mrt. 1930;
d e z . in Maasgouw (1930), 56-57.
Verzijl
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L.
[Laag, Jacobus Johannes ter]
LAAG (Jacobus Johannes t e r ), geb. te Leiden 24 Juli 1794, overl. te 's
Hertogenbosch 28 Dec. 1863. Hij was luthersch predikant te Wildervank van 18
April 1819 tot 25 Maart 1821, en te 's Hertogenbosch sedert 15 April 1821. Van hem
verscheen: Inwijding van de vernieuwde kerk der evg. luth. gemeente te 's
Hertogenbosch ('s Hert. 1829); Het Nederl. Bijbelgenootschap een zegen voor het
vaderland .... ('s Hert. 1847); De algemeene vereering van God volgens de leer van
den gekruisten Jezus het doel van Zijne verhooging van de aarde (Wijk bij Duurst.
1851); Bemoediging en vertroosting bij het heengaan van dierbare panden (Wijk bij
Duurst. 1852); De kennis die
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wij ons moeten verwerven .... (Utr. 1853); Offert gerechtigheid en hoopt op God
(Utr. 1853).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 154; Kerkelijk Handboek (1878), 746.
Knipscheer

[Laan, Petrus]
LAAN (Petrus), geb. te Hoorn 24 Dec. 1696, overl. te Franeker 4 April 1743. Zijn
ouders waren de koopman en schepen te Hoorn A r n o l d u s L a a n en C o r n e l i a
H i n l o p e n . Hij studeerde sedert 1713 te Utrecht en hield er in 1714 een disputatie
De entis alicubi onder leiding van prof. Johannes Luijts. Daarna studeerde hij te
Leiden in de godgeleerdheid. In 1722
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werd hij predikant te Pijnacker, in 1723 te Vlaardingen in 1725 te Groningen, in 1727
te Utrecht. Hier verscheen ten bate van zijn godsdienstonderwijs: Eerste beginselen
der woorden Gods over den Heidelbergschen catechismus, dat meermalen herdrukt
is. Op 2 Maart 1738 nam hij van Utrecht afscheid met een Afscheidsrede van de
gemeente Gods te Utrecht (Utr. 1738) wegens zijn benoeming tot hoogleeraar te
Franeker. Van zijn preeken verscheen nog: Eerste kerkrede te Franeker over Mt.
13:44 (Utr. 1739) en na zijn dood: Uitgezogte leerredenen over plaatsen des O. en
N.T. (Utr. 1746), voor de uitgave bezorgd door prof. C o r n e l i u s v a n V e l z e n
te Groningen (zie over dezen C. S e p p , Johannes Stinstra en zijn tijd I en II, Amst.
1865-66, I, 86, 90-106, 121, 160, II, 6, 8, 12, 33, 41, 243; J o n c k b l o e t , Gedenkb.
d. hoogesch. te Groningen, Gron. 1864, Bijl., 68). Op 14 April 1738 heeft hij zijn
akte van benoeming tot hoogleeraar te Franeker in de senaatsvergadering
overgelegd en werd hem het diploma als doctor theologiae uitgereikt. Hij begon
weldra zijn colleges, maar hield eerst op 20 Febr. 1739 zijn inaugureele rede: Oratio
de prudentia theologo observanda (Fran. 1739). Hoogdravend is de welkomstgroet
van Petrus Hofstede (zie dl. IV, kol. 762-764), sedert 1737 student te Franeker.
Over het gezwollen Programma van dezen, verschenen als: Occasione adventus
viri Petri Laan in academia Frisiorum theologiae professoris peritissimi, nec non
concionatoris facundissimi: hocce programma evulgare voluit Petrus Hofstede
S.S.T.S. et ejusdem scholae civis (Leov. 1738), zie uitvoerig bij J.P. d e B i e , Het
leven en de werken van Petrus Hofstede (Rott. 1890), 30-35. Toen verscheen ook
een latijnsch vers van den student G e r . H e m s i n g h (Fran. 1739) en een
hollandsch vers ondert. J.T.: Op de inhuldiginge van de geleerde en beroemde
hoeren Petrus Laan en Godefr. du Bois (vgl. dl. IV, kol. 193). Anders dan van prof.
H. Venema (zie dl. II, kol. 1485-87) was het advies van Petrus Laan over Stinstra's
Vijf predicatiën over de natuur en gesteldheid van Christus' koninkrijk, onderdanen,
kerk en godsdienst (1741) ongunstig. H. Venema trouwens was onder de
hoogleeraren de eenige, die het werk vrij van sociniaansche ketterij durfde verklaren.
Laan achtte het in strijd met de door hem in zijn inaugureele oratie voorgestane
prudentia theologo observanda. Hij verklaarde ‘het boekje van Ds. Stinstra met de
gevoelens van Socinius besmet’ en dat het ‘stellingen voordraagt die na dezelve
smaken’. Hij vond er de hoofdwaarheden van het Christendom niet in geleerd. Had
hij misschien bij sommigen nu de verdenking van onverdraagzaamheid opgewekt,
hij liet 23 Mei 1742 onder zijn voorzitting door den student C.E. M i r o w i t z uit Praag
een disputatie verdedigen: Dissertatio de tolerantia civili ad Socinianos non
extendenda, genuinis Mennonitis minime iniqua (Fran. 1742). Een beloofd vervolg
hierop bleef door zijn vroegen dood achterwege. Petrus Conradi (zie dl. IV, kol. 450)
gaf na zijn dood uit: Oratio funebris in memoriam Petri Laan (Fran. 1743), ook
vertaald door W a l t e r H e n d r i k s H o f s t e d e als: Lijkreden op Petrus Laan
(Leeuw. 1743). Ook verscheen: Lijkdichten ter gelegenheid van het beklachelijk
stervgeval van den heer Petrus Laan (Fran. 1743).
Hij is 23 Jan. 1725 getrouwd met C h r i s t i n a C l a r a B o r r e b a c h , die hij als
weduwe met een zoon en een dochter achterliet. Een dochter C o r n e l i a was 22
Jan. 1741 overleden, waarop verscheen: J o h . K a l k o e n , Aen den heer
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Petrus Laan en mevrouw, bij gelegentheid van het overlijden van hun oudste dochter
Cornelia Laan (1741).
Nog verscheen van Laan: Dissertatio ad titulum psalmi XXX (Fran. 1740) en
Dissertatio de lapidibus agri foedere jungendis ad Joh. 5:23 (Fran. 1741).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 321; J.P. d e B i e ,
Het leven en de werken van Petrus Hofstede (Rott. 1899), 30-35, 42, 83, Bijl., blz.
III, XXVII; C. S e p p , Johannes Stinstra en zijn tijd I (Amst. 1865), 97, 103, II (Amst.
1866), 33-37; W.B.S. B o e l e s , Frieslands Hoogeschool II (Leeuw. 1879), 442-444,
456-459; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912), 99, 129;
Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 150, 162 (te verbeteren), (1910) Bijl., 166, (1914)
Bijl., 151; W.J. K ü h l e r , Het socinianisme in Nederland (Leid. 1912), 264-271; L.D.
P e t i t , Repertorium van tijdschriftartikelen enz. I (Leid. 1907), 233; N o o r d b e e k
e n M o u r i k , Naamrol der godgel. schrijvers, 4e dr. (Amst. [1752]), register.
Knipscheer

[Lacher, Petrus]
LACHER (Petrus), geb. te Zierikzee 3 Apr. 1636, overl. te Middelburg 22 Dec. 1699.
Zijn vader P e t r u s L a c h e r Sr. was predikant van 1635 tot zijn emeritaat in 1678,
achtereenvolgens te Terneuzen, Oost-Souburg, Zierikzee en Middelburg. De zoon
stond sedert 1657 te West-Souburg en sedert 1668 tot zijn dood te Middelburg. Hij
schreef: Nederlands grondpilaar afgeteikent na het Godlik bouwbeeld der Heilige
Schrift, in eene predikatie gedaan tot Middelburg in Zeeland den 16 April 1673, in
tegenwoordigheid van .... den prins van Orangien (Middelb. 1673) en: Staats- en
Kerksugtingen over de beklaaglyke dood van .... Maria, koninginne van Groot
Britannien (Middelb. 1695).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 338v.; Kerkelijk
Handboek (1909) Bijl., 138, 148 v., 155.
Knipscheer

[Laer, Cornelis Wolfaertszoon van de]
LAER (Cornelis Wolfaertszoon v a n d e ), waarschijnlijk overl. in 1601. Hij was
sedert 1562 vice-cureit te Woerden en bediende sedert 1564, misschien vroeger,
de sacramenten ‘conform Gods Woord’ volgens de augsburgsche confessie. In
1566 is hij waarschijnlijk naar Leiden uitgeweken. In 1572 is hij er luthersch predikant,
in 1576 te Bodegraven tot 31 Mei 1594, toen de gereformeerden er gezegevierd
hadden. Met Johannes Saliger (zie dl. II, kol. 1256) gaf hij in druk uit: Copye van
den brief der predikanten der Chr. gemeente der stad Woerden den 16 Aug. 1576
.... gezendt in die Cruijsschans aan de oversten, hopluyden, bevelhebbers ende
alle de crijgsluiden enz. (1576) en: Bedencken, oordeel en raed dr. M. Lutheri ....
dat men den paus ende zyn beschermheeren tegen onregten, geweld en crijgh
wederstant sal doen (23 Aug. 1576).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 155; Kerkelijk Handboek (1878), 735.
Knipscheer

[Lagendaal, Jan]
LAGENDAAL (Jan), geb. omstr. 1680, overl. te Rotterdam 23 Jan. 1748. Hij was
gehuwd met A l e t t a B o s . Hun zoon is Jan (of Johannes) Lagendaal (zie dl. VII,
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kol. 733). De vader werd remonstrantsch proponent in 1702. Over de
omstandigheden, waaronder hij eenigen tijd bij gebrek aan doopsgezinde
proponenten den dienst waarnam in de doopsgezinde gemeente te Harlingen, zie
men bij J. T i d e m a n , De Remonstr. broederschap, 435. Hij werd daarna predikant
van de Remonstrantsche gemeente te Brielle in
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1707, te Noordwijk in 1708, te Utrecht 14 Mei 1710, te Rotterdam (beroepen 9 Aug.)
in 1713; emeritus 12 Mei 1747. K o r n e l i s W e s t e r b a e n Wz. (1690-1774) gaf
een door hem uitgesproken rede uit: Lijkrede over Hebr. 13:7 ter gedachtenisse van
J. Lagendael overl. 23 Jan. 1748 (Rott. 1748), opgedragen aan den kerkeraad te
Rotterdam, waarbij ook achterin lijkzangen en grafschriften. Lagendaal zelf gaf uit:
Lijkrede uit Jac. 4:14 over Sebastiaan van der Lanen ontslapen 18 Nov. 1726 (Rott.
1727), ook aan den kerkeraad opgedragen met een gedicht op de lijkrede en een
grafschrift.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 339; R. A r r e n b e r g ,
Naamregister van nederd. boeken tot 1787, 294; H.C. R o g g e , Bibliotheek der
remonstr. geschr. (Amst. 1863), 205, 207; J. T i d e m a n , De remonstr. broederschap
(Amst. 1905), 48, 55, 173, 250, 309, 312, 435, 451; Catalogus van handschriften
op de bibl. der Rem. gem. te Rotterdam (Amst. 1869), 63 (no. 680).
Knipscheer

[Lagers, George Hendrik]
LAGERS (George Hendrik), geb. te Hamburg 22 Febr. 1760, overl. te Amsterdam
25 Mrt. 1833. Hij kwam in 1786 naar Holland en werd 22 Juli 1787 luthersch predikant
te Kampen, 21 Sept. 1788 te De Rijp, 18 Sept. 1791 te Utrecht, in Mrt. 1807 te
Amsterdam. Hij opende de eerste luthersche synode als voorzitter met een toespraak,
opgenomen in Kerkelijke redevoeringen en aanspraken bij de opening en sluiting
van de eerste vergadering der Evg. luth. synode (1819). Hij schreef enkele
leerredenen in: Gedenkboek voor de lutherschen in Ned., betrekkelijk het derde
eeuwfeest der Kerkhervorming (1819), en in: Leerredenen betrekkelijk de luthersche
Nieuwe Kerk te Amsterdam (1822). C. Loots (zie dl. IV, kol. 931) schreef: Gedachten
bij het ontvangen berigt van het overlijden van.... G.H. Lagers. Zijn vrouw was J.M.
B ä t z ; hun zoon George H.G. volgt.
Zijn portret is gegraveerd door D. Sluyter en J.G. Visser, in zwarte kunst door
Bierweiler, en gelithografeerd door Desguerrois.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 156; Bibl. theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans
1900), 783 (no. 516v.); Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1833-49), 412;
F.J. D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der Amst. luth. gemeenten (Amst. 1856),
230, 233, 237, 242, Bijl., 123.
Knipscheer

[Lagers, George Hendrik Gideon]
LAGERS (George Hendrik Gideon), geb. te Utrecht 4 Juni 1806, overl. te Amsterdam
27 Dec. 1854. Hij was luthersch predikant te Deutekum van 3 Mei tot 27 Dec. 1829,
te Bodegraven van Jan. 1830 tot 10 Mei 1835, te Zutfen tot 19 Febr. 1837, te
Rotterdam tot 15 Mrt. 1846, te Amsterdam tot zijn dood. Van hem verscheen: Verslag
en opwekkingsrede op de 25ste Alg. Verg. der Rott. afd. v.h. Ned. Bijbelgenootschap
(Rott. 1839); Leerrede over Gamaliël .... (Utr. 1853); Zang ter 25-jarige
echtvereeniging van mijn waarde ouders G.H. Lagers en J.M. Bätz (1825). Voor
zijn vader zie het vorige artikel.
Zijn portret is gelithografeerd door B.T. van Loo.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 157; 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), 233, Bijl., 123.
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Knipscheer

[Lamargelle, Arnold de]
LAMARGELLE (Arnold d e ), heer van Eysden, 's Gravenvoeren en Warsage, overl.
in 1664, zoon van J a n W i l l e m , heer van Eysden en Kettenhoven, kapitein in
dienst van Spanje, en
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van M a r i a H u y n v a n A m s t e n r a e d t , vrouwe van Eysden. Hij pandde 8
Aug. 1626 de heerlijkheid Eysden van den koning van Spanje voor de som van
8100 ponden en hoogde ze den 24. Mrt. 1643 aan met de som van 4500 ponden;
hij werd 10 Nov. 1645 ermede beleend, krachtens verruiling door hem gedaan. Den
9. Nov. 1626 nam hij bezit van de heerlijkheden 's Gravenvoeren en Warsage. Hij
was luitenant-kolonel in het hoogduitsche regiment infanterie De Rouveroy, in dienst
van Spanje, in 1635; hoogdrossaard en kastelein van het graafschap Daelhem (bij
brieven van 3 Apr. 1635 en 16 Jan. 1636); deed den eed voor de Rekenkamer (26
Jan. 1636) en 29 d.a.v. in handen van den kanselier van Brabant, vervolgens
hoogdrossaard en luitenant-stadhouder der leenen van het hertogdom Limburg (bij
brieven van 27 Febr. 1649), deed den eed als voren (11 en 15 Mrt. 1649), lid der
Ridderschap van Daelhem. Hij was 5 Juni 1631 gehuwd met M a r g a r e t h a A n n a
F r a n c i s c a v a n B o c h o l t z , kanunnikes van Munsterbilsen, die hem de
volgende kinderen schonk: Godfried Ulrich, die volgt; Arnold Theodoor Amor, die
eveneens volgt; J a n W i n a n d , kolonel der cavallerie in dienst van Frankrijk (overl.
ongehuwd in 1675); M a r i a A l e x a n d r i n a C a t h a r i n a , kanunnikes van
Recklinghausen (overl. op het kasteel Oost bij Eysden 6 Febr. 1730), huwde volgens
contract d.d. 17 Febr. 1673 Antonius Candidus, graaf van Hoensbroeck, heer van
Oost (geb. op het kasteel Geul 29 Juni 1630, overl. 6 Nov. 1693, begraven in de
kerk van het Minderbroedersklooster Slavante bij Maastricht); M a r i a F r a n c i s c a
M a r g a r e t h a T h e r e s i a , kanunnikes van Neuss, huwde O t t o E d m o n d ,
baron van Rochow, heer van Oberhausen en Holtorf, page van den keurvorst van
de Palts, ridder en erfelijk maarschalk der Duitsche Orde, balije van Alde Biessen.
Zie: E u g . P o s w i c k , Histoire biografique et généalogique de la noblesse
Limbourgeoise (Liége 1873) I, 202-204; E g . S l a n g h e n , Het markgraafschap
Hoensbroeck (Maastr. 1859), 182; J o s . H a b e t s , De leenen en het leenhof van
Valkenburg in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXI (1884),
330-331; Maasgouw (1907), 20.
Verzijl

[Lamargelle, Arnold Theodoor Amor de]
LAMARGELLE (Arnold Theodoor Amor d e ), heer van Eysden, 's Gravenvoeren
en Warsage, overl. op het kasteel van Eysden 6 Juni 1721, zoon van den
voorgaande. Hij was edelman van de kamer van den prins-keurvorst van Keulen,
lid der ridderschap van Daelhem, hoogdrossaard en luitenant-stadhouder der leenen
van het hertogdom Limburg (bij patent-brieven van 24 Mei 1664), deed de
betrekkelijke eeden den 20. Juni 1664 in handen van den kanselier van Brabant,
den 25. Juni d.a.v. voor de Rekenkamer en 2 Juli d.a.v. voor het Hooge Hof van
Limburg. Hij was 5 Aug. 1675 gehuwd met I s a b e l l a A d o l p h i n a v a n
H o e n s b r o e c k (geb. op het kasteel Geul in 1656, overl. te Eysden 5 Febr. 1718),
dochter van Wolter Frans, heer van Geul, Bunde en Ulestraten, en van Maria Sybilla
de Flans. Uit dit huwelijk een eenige dochter: M a r i a A n n a A l e x a n d r i n a
P h i l i p p i n a F r a n c i s c a , vrouwe van Eysden en 's Gravenvoeren (geb. te
Eysden 5 Mrt. 1684, overl. op het kasteel van Oost 6 Juni 1713), huwde 30 Dec.
1706 haar neef Ulrich Antoon Dominicus graaf van Hoensbroeck, heer van 's
Gravenvoeren, Oost, Schophem en Ottegraeven (geb. te Eysden 4 Aug. 1676, overl.
op het kasteel aldaar 24 Apr. 1727,
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zoon van Antonius Candidus en Maria Alexandrina de Lamargelle).
Zie: E u g P o s w i c k , Histoire biographique et généalogique de la noblesse
Limbourgeoise (Liége 1873) I, 204-205; E g . S l a n g h e n , Het markgraafschap
Hoensbroeck (Maastricht 1859), 179-180, 183; Maasgouw (1907), 61.
Verzijl

[Lamargelle, Godfried Ulrich de]
LAMARGELLE (Godfried Ulrich d e ), overl. op het kasteel van Gronsveld 13 Mei
1703, zoon van Arnold (die voorgaat) en M a r g a r e t h a A n n a F r a n c i s c a
v a n B o c h o l t z . Hij was kanunnik van de O.L. Vrouwe-kerk te Aken, vervolgens
kanunnik-tréfonçier van St. Lambert te Luik sedert 11 Febr. 1668, proost van het
kapittel der O.L. Vrouwe-kerk te Maastricht, bij keuze 15 Apr. 1682, ten slotte
bisschop van Nicopolis en suffragaan (of wijbisschop) van het aartsbisdom Keulen
in 1697.
Zie: E u g . P o s w i c k , Histoire biographique et généalogique de la noblesse
Limburgeoise (Liége 1873) I, 204; G.D. F r a n q u i n e t , Beredeneerde inventaris
der oorkonden en bescheiden van het kapittel van O.L. Vrouwekerk te Maastricht
(Maastr. 1870) I, 379; X. d e T h e u x , Le Chapitre de Saint Lambert III, 328.
Verzijl

[Lampe, Friedrich Adolph]
LAMPE (Friedrich Adolph), geb. te Detmold (graafschap Lippe) waarschijnlijk 18
Febr. 1683, overl. te Bremen 8 Dec. 1729. Zijn voorouders woonden te Bremen,
zijn vader was predikant te Detmold (overl. te Königsberg in 1690). Hij studeerde
te Bremen, de ‘herberg Gods’. Ter voltooiing van zijn godgeleerde studiën reisde
hij in 1702 naar Franeker, waar de leerlingen van Coccejus (zie dl. I, kol. 616-618)
reeds getracht hadden de ‘verbondsleer’ te verzoenen met de ‘praxis pietatis’ van
Voetius (zie dl. VII, kol. 1279-1282). Hij werd predikant te Weeze (bij Kleef) in 1703,
te Duisburg in 1706, te Bremen in 1709, waar hij in 1715 trouwde met M a r i a
S o p h i e E l e o n o r e v o n D i e m a r , uit Franken. In 1720 werd hij hoogleeraar
in de dogmatiek en in 1726 ook in de kerkgeschiedenis te Utrecht, waar hij tot 1727
bleef, toen hij te Bremen werd benoemd, waar hij nog slechts twee jaren arbeiden
kon.
Als zijn hoofdwerk wordt beschouwd: Geheimnis des Gnadenbundes, dem grossen
Bundesgott zu Ehren und allen heilbegierigen Seelen zur Erbauung geöffnet (Bremen
1712; later meermalen herdrukt), ook met een voorrede van P. Boudaan (zie dl. IV,
kol. 266) in het Nederlandsch uitgegeven (Amst. 1717). Studiën over den bijbel zijn
verzameld in: Syntagma dissertationum, twee deelen (Amst. 1737) en in de
Bibliotheca Bremensis, een theologisch tijdschrift (1718-27). Omvangrijk is zijn:
Commentarius analytico-exegeticus in Evangelium secundum Johannem, drie deelen
(Amst. 1724 en 1725), en in twee deelen in het Duitsch (Leipzig 1729). De
bestudeering van al deze werken doet ons begrijpen hoe groot zijn invloed was,
hoewel hij toch slechts weinige jaren leefde. Bestrijding vond hij bij Nicolaus Holtius
(zie dl. III, kol. 602-60)5, die in zijn boeken ‘sociniaansche meeningen ontdekte’
(R e i t s m a ) en bij Jacobus Fruytier (zie dl. VI, kol. 525). Zijn inaugureele rede te
Franeker als hoogleeraar in de kerkgeschiedenis in 1726 had als titel: De memoria
sanctorum per studium ecclesiasticum pie et prudenter colenda. Reeds vroeger
verscheen o.a. van hem: De cymbalis veterum libri III, met afbeeldingen (Bremae
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1715; vert. door M. G a r g o n , Dordr. 1720, Middelb. 1732); Gestalte des bruids
van Christus voor haren uitgang uit Babel .... over Openb. 12: 1-5 (Duisburg 1711,
Amst. 1719), nog herdrukt Utr. 1739, te zamen met zijn afscheidsrede te Bremen
in 1720; Balsem uit Gilead tegen aanstekende ziekten, ter gemeen stichtinge bij
deeze gevaarlijke tijden medegedeelt en vermeerdert met ... (Bremen 1713; vert.
door L. l e L o n g , Amst. 1719 en 1722; Utr. 1767); Het heilige bruidcieraad der
bruiloftsgasten des Lams aan zijn verbonts tafel, en eene verhandeling van het regte
gebruik des H. Avondmaals .... (Bremen 1719; vert. Amst. 1720). Spoedig na zijn
komst te Utrecht verscheen: Synopsis Historiae Sacrae et Ecclesiasticae, ab origine
mundi ad praesentia tempora, secundum seriem periodorum deductae (Traj. ad.
Rhen. 1721; herdr. 1726), breedvoerig door S e p p (zie beneden) beschreven.
Voorts noemen wij: Compendium theologiae naturalis in usum scholae privatae
concinnatum (Traj. ad Rhen. 1723); Delineatio theologiae activae ex limpidissimis
doctrinae Evangelicae fontibus petitae et ad dirigendam totius vitae spiritualis
actuositatem cuivis vere Christiano competentem .... (Traj. ad Rhen. 1727); Historia
ecclesiae reformatae ex Hungaria et Transylvania .... (Traj. ad Rhen. 1728);
Rudimenta theologiae elenchticae in usum scholae privatae concinnata (Bremae
1729); Orationes de summa sapientia (Traj. ad Rhen. 1720, ook vert.); Oratio de
insignibus academiae trajectinae (Traj. ad Rhen. 1727); Oratio de Urim et Thummim
typum doctoris Evangelici (Bremae 1727; vert. 1728). Eindelijk: Geestelijke gezangen,
waarbij gevoegt zijn eenige verbondsliederen en dankpsalmen (Utr. 1724). Om al
zijn werken te noemen, zouden wij vele bladzijden moeten vullen.
Lampe is voorganger geworden van die gemoedelijke, streng ascetische piëtisten,
de Lampeanen, die door hun eigenaardige tale Kanaäns meer afstooten, dan om
hun denkbeelden billijk is. Lampe doet vaak aan Lodenstein denken, tot Luyken of
Camphuysen verheft hij zich nooit. Toch hebben zijn liederen vele verwante zielen
gevoed en de gansche periode door piëtistische vroomheid bevorderd. Nog op het
eind der 18e eeuw heet een deftige zwaarmoedige dame in Willem Leevend (VI,
66) van W o l f f e n D e k e n ‘eene strikte, zuivere, lampiaansche matrone’.
Zijn geschilderd portret door J.G. C o l a s i u s is in de universiteit te Utrecht;
gegraveerde portretten vervaardigden H. Pothoven (in zwarte kunst, naar Th.v.
Dijk), C. Fritsch, J.M. Berningeroth en een onbekend kunstenaar.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland ('s Hert. 1853), 340; R. A r r e n b e r g ,
Naamregister v. Nederduitsche boeken tot 1787, 295; Alphab. naamlijst van boeken
enz. (1833-49), 378; Realencyklopädie für protest. Theologie und Kirche XI (Leipz.
1902), 233-236; J. R e i t s m a , Gesch. van de Hervorming en de Herv. Kerk der
Nederlanden, 3e dr. (Utr. 1916), 673 v., 676, 683, 690, 695; L. K n a p p e r t , Gesch.
der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912), 22-27, 42, 91, 147v., 310 (portret tegenover
blz. 22); Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900),
783 (no. 517 en 518); C. S e p p , Johannes Stinstra en zijn tijd, twee deelen (Amst.
1865, 1866) I, 39, 66, 90, 120-129, 132-135, 170, 226, II, 15, 19, 302. Over de
hoogleeraren aan de hoogeschool te Franeker, zie: W.B.S. B o e l e s , Frieslands
hoogeschool.... (Leeuw. 1879), vooral dl. II, 156-163, 288-294, 843.
Knipscheer
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[Lamsweerde, Mr. Theodorus Marcellus Ignatius Aloysius baron
van]
LAMSWEERDE (Mr. Theodorus Marcellus Ignatius Aloysius baron v a n ), geb. te
Zutfen 14 Oct. 1791, overl. te Huisen 31 Mrt. 1861, was de tweede zoon van G.W.J.
baron van Lamsweerde (dl. VIII, kol. 1006) en M.C. baronesse v a n D o r t h .
Hij studeerde in het zuiden, waarschijnlijk te Gent en behaalde daar den graad
van licencié en droit. Hij werd advocaat te Zutfen en daar 2 Jan. 1816 lid van den
stedelijken raad. Op 1 Jan. 1831 werd hij door de ridderschap van Gelderland tot
lid van de Staten van die provincie gekozen.
Op 16 Sept. 1838 werd hij benoemd tot raadsheer in het toen nieuw opgerichte
gerechtshof van Gelderland en verhuisde hij naar Arnhem. Hij verkreeg toen wegens
onvereenigbaarheid ontslag als lid der Staten.
Hij werd in Jan. 1849 gegijzeld omdat hij weigerde rekening en verantwoording
te doen omtrent zijn administratie van de gelden van het roomsch-katholieke kerken armbestuur te Zutfen. In Mrt. d.a.v. kwam het tot een schikking, waardoor de
gijzeling werd opgeheven.
Hij huwde 31 Oct. 1823 F r a n c i s c a M a r i a A n t o i n e t t a C l a r a baronesse
v a n G o l t s t e i n v a n H o e k e n b u r g , geb. 5 Nov. 1803, overl. 1 Oct. 1876, bij
wie hij 2 zonen en 2 dochters had.
Ramaer

[Land, Jan Pieter Nicolaas]
LAND (Jan Pieter Nicolaas), geb. te Delft 23 Apr. 1834, overl. te Arnhem 30 Apr.
1897, zoon van A x e l L o u r e n t s L a n d en C a t h a r i n a E l i z a b e t h
H u l s b e e k . De familie Land was van noorsche afkomst.
Hij heeft zich onderscheiden in de beoefening van de semietische talen, de
wijsbegeerte en de muziekgeschiedenis. Deze drie zoo uiteenloopende vakken
heeft hij, volgens het getuigenis van zijn beroemden leerling prof. G. Heymans, ‘als
meester’ beheerscht. Zijn publicaties op het gebied van het Syrisch en de
Oud-Testamentische wetenschap verschijnen vooral in den tijd, die voorafgaat aan
zijn professoraat te Leiden; daarna houdt hij zich meer bezig met de andere twee
hierboven genoemde studievakken.
Land promoveerde den 5den Oct. 1857 in de theologie op een dissertatie De
carmine Jacobi (Gen. 49). Als leermeesters had hij o.a. gehad Dozy, Juynboll en
Kuenen, terwijl hij zijn kennis van het Arabisch vermeerderde door de kennismaking
met den grooten orientalist Theodor Nöldeke, die in 1857 Leiden bezocht. Reeds
vóór zijn promotie, in 1856, had hij uitgegeven: Joannes Bischof von Ephesos, der
erste Syrische Kirchenhistoriker. In 1859 werd Land algemeen secretaris van het
Nederlandsch bijbelgenootschap; in 1864 volgde hij Veth op als hoogleeraar in de
philosophie en de oostersche talen aan het athenaeum te Amsterdam. In dezen tijd
verscheen het voornaamste, wat hij op het gebied van het Syrisch gegeven heeft,
nl. de Anecdota Syriaca (4 dln. 1862-75). Nöldeke waardeerde zijn arbeid zóó, dat
hij zijn syrische grammatica opdroeg ‘meinem alten Freunde J.P.N. Land in Leyden.’
Allerlei artikelen over het Syrisch en over Oud-Testamentische onderwerpen schreef
Land in verschillende periodieken, met name in de Godgeleerde bijdragen. In zijn
Hebreeuwsche Grammatica (1e stuk 1869) huldigde hij de taalkundige opvattingen
van Justus Olshausen, wiens Lehrbuch der hebräischen Sprache acht jaar vroeger
verschenen was. Kritiek van Kuenen (in de Gids van 1869) op deze grammatica
werd door Land beantwoord in het Theologisch Tijdschrift van 1870.
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wat hij op wijsgeerig gebied geleverd heeft, zijn zijn historische onderzoekingen.
Groote verdienste heeft hij door zijn studie van Spinoza en Geulincx. De werken
van eerstgenoemde gaf hij samen met J. van Vloten uit (1882 en 83), die van
Geulincx alleen (1891-93). Ook schreef hij: Arnold Geulincx und seine Philosophie
(1895), terwijl hij (eveneens in 1895) een herdruk bezorgde van Geulincx' geschrift
Van de hooft-deuchden. Land's eigen philosophische opvattingen leert men kennen
uit zijn Inleiding tot de Wijsbegeerte (1889). Hij bestreed het empirisme van
Opzoomer en de leer van Pierson.
De kennis der muziekgeschiedenis heeft Land met vele bijdragen verrijkt. Hij
schreef over arabische en javaansche, zoowel als over oudhollandsche muziek.
Bekend is zijn uitgave van het Luitboek van Thysius en zijn studie van de muzikale
werken en briefwisseling van Constantijn Huygens, samen met Jonckbloet (zie kol.
464).
Zie: M.J. d e G o e j e in De Nederl. Spectator (1897), 147; B.J.H. O v i n k in
Levensber. Letterk. (1897-98), 350; Levensbericht door C.B. S p r u y t in Jaarboek
van de Kon. Ak. v. Wetensch. (1898), 3 (hierachter Lijst der geschriften); Toespraak
van Prof. G. Heymans bij de aanbieding van het portret van wijlen den Hoogleeraar
Land op 23 April 1900 in Jaarboek der Rijks-Universiteit te Leiden (1899-1900), 29.
Nat

[Landreben, Arnoldus]
LANDREBEN (Arnoldus), geb. te Steinfurt, overl. te Franeker 1 Dec. 1721, werd
28 Aug. 1677 als theol. student te Franeker ingeschreven en was predikant te
Woudsend (1679-81), Roordahuizum (1681-85), Dronrijp (1685-96) en te Franeker
(1696-1721). In 1689 presideerde hij de provinciale synode te Dokkum, in 1707 die
te Franeker. Zijn vrouw, die hij met één dochter naliet, was J o h a n n a S t a s i u s ,
dochter van J a c o b u s S t a s i u s , laatst predikant te Pingjum.
Hij schreef een latijnsch vers in Carduus Benedictus ofte Zeegen der verdrukkinnge
door Franciscus Elgersma (Leeuw. 1683), verder twee vraagboekjes met Dr.
Aeschinus Saagmans, predikant te Franeker (1705-39) getiteld: Korte Vragen en
Eerste Gronden van de zaligmakende leer tot onderrichting enz. (1710), die
meermalen werden herdrukt; eindelijk Schriftmaatige Verklaaringe over de Brieven
aan de Thessalonicensen met toegift van Paulus bekeering (Fran. 1702; 2e dr.
Amst. 1713; 3e dr. Amst. 1742); van dit werk verscheen in 1707 te Frankfort een
duitsche vertaling; ten slotte Over de Philippensen (Rott. 1746), getuigende van
groote geleerdheid door de vergelijking van de spreekwijzen des apostels met de
taal van de Septuaginta en het Hebreeuwsch.
Zijn portret in ovaal kwarto met omschrift ‘Arnoldus Landreben, dum viveret
Ecclesiastes Franequeranus’ is gegraveerd door W. Jongman naar H. de Valck.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 165,
233, 253, 446; S. C u p e r u s , Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens
de Republiek (Leeuw. 1916), 120, 155, 209.
Wumkes

[Lange, Laurentius]
LANGE (Laurentius), geb. te Ratseborg (Holstein) in 1645, overl. te Gouda 4 Maart
1697. Hij was luthersch predikant te Deventer (1679), te Zwolle (1680), te Leiden
(1684), te Alkmaar (sedert 19 Aug. 1691) en te Gouda sedert 1695. Colerus (zie dl.
VII, kol. 310) schreef na zijn dood: Eere Gedagtenisse op hem ('s Gravenh. 1697).
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beschuldiging van de Gecommitteerdens der Amsterdammer Consistorialen....
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tegens hem voorgebracht, en tegens syne uitsluyting van hare Broederschap, als
oock d'uytsluyting der twee gemeentens van Alkmaar en Gouda (Gouda 1696). Op
14 Sept. 1692 heeft hij de nieuwe kerk te Alkmaar ingewijd.
Zie: J. L o o s j e s , Gesch. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh. 1921), 149; J.E.B.
B l a s e , Johannes Colerus en de groote twisten in de Ned. Luth. Kerk zijner dagen
(Amst. 1920); J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned.
('s Gravenh. 1925), 158; J.W. P o n t , Jaarboek der Ver. voor Ned.-luth. kerkgesch.
VI (Amst. 1915), 1-11.
Knipscheer

[Langerak, Gijsbrecht van]
LANGERAK (Gijsbrecht v a n ), ridder, heer van Langerak en Nijpoort (Nieuwpoort),
geb. omstr. 1350, overl. in 1400, zoon van Johan (1), die volgt, en van een vrouw
van Arkel.
Als heer Gijsb. van L. ridder, was hij 4 Juli 1383 huwelijksvriend van Gerrit van
der Woert (v. M i e r i s , III, 401); 26 Juli 1383 komt hij voor als ridder en leengetuige
van heer Otto van Arkel (v. M i e r i s , III, 403); en was in dat jaar tollenaar te Ammers.
Hij had in 1384 geschil met Johan heer van de Leck en Breda over de uitwatering
zijner landen en dit geschil werd 18 Juli 1384 door hertog Albrecht beslecht (a.v.
414). Eveneens in 1384 in de Oudeweert. Misschien reeds in 1382, doch zeker in
1388 was hij heer van Langerak. In 1398 moest hij in den frieschen krijg met 10
man dienen. Hij werd tot burger van Brussel aangenomen en is in 1400 overleden.
Zijn vrouw B e r t h a v a n B l o i s of B l o y s , in 1380 beleend met het gerecht
van Wadenoyen en in 1430 nog in leven, was de bastaarddochter van Johan van
Chatillon graaf van Bloys en van Sophia van Dalem. Uit dit huwelijk acht kinderen:
Johan (2) volgt: W i l l e m heer van Wadenoyen, huwde met een vrouw van Haeften
en daarna met Oda van Putten; B e r t h a werd abdis van Rijnsburg van 1432 tot
haar dood 6 April 1441; J o h a n n a huwde met Helmich van Doorninck; E l b u r g
huwde met Johan van Polanen, heer van Asperen; M a r i a met Barthout van
Assendelft (dl. VII, kol. 27 v.) en M a r g r i e t huwde met Willem van Montfoort, heer
van Lathum. Eindelijk was er nog een zoon J o o s t , doch omtrent hem werd ons
niets bekend.
Zie: v a n M i e r i s , Groot Charterboek; Geneal. Herald. Bladen IX, 207; S c h o t e l ,
Abdij v. Rijnsburg, 198.
Regt

[Langerak, Johan van (1)]
LANGERAK (Johan v a n ) (1), ridder, heer van Langerak, geb. omstr. 1320, overl.
vermoedelijk in 1382, volgens S. v a n L e e u w e n (doch waarschijnlijk onjuist)
zoon van W o u t e r , schildknaap van Utrecht, die in 1285 borg was voor de heeren
van Amstel bij den graaf van Holland en den bisschop van Utrecht.
Hij werd in 1353 door hertog Willem van Beieren in vriendschap aangenomen en
Dinsdag na St. Jacobsdag van dat jaar beleend met het huis Langerak en met de
12 morgen lands, waarop dit huis stond. In 1355 hield hij de zijde van den hertog
tegen bisschop Jan van Arkel, die hem bij de verzoening 30 Juni 1356 beloofde
recht te zullen doen aangaande het huis Rijsenburch (v. M i e r i s , III 2 en 3). J. van
Langerak stond in achting bij den graaf van Bloys, die hem in 1358 met 15 ponden
beleende, hem in 1360 machtigde tegen Jan Eggaert en in 1362 beleende met 100
ponden, die na zijn dood aan zijn zoon Gijsbrecht (die voorgaat) zouden komen. 9
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Mei 1366 is heer J.v.L. leengetuige van den graaf (v. M i e r i s , III, 187); hij maakte
15 Aug. 1366 met andere edelen een
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verdrag over het nieuwe waterschap van hun landen in Zuid Holland (a.v. III, 192),
waarbij Herbaren van Liesveld aan J.v.L. en anderen een uitwatering geeft door zijn
land (a.v. III, 195). 28 Aug. 1367 en 24 Maart 1370 wordt hij als raad van Johan
graaf van Bloys vermeld (a.v. III, 214, 247). Hij leent den graaf in 1372 een bedrag
van 1100 gouden schilden en krijgt het gebruik van den burcht van Schoonhoven
met het baljuwschap van die stad in pand. Met hertog Albrecht bezegelt hij 21 Maart
1374 den vrede met het Sticht (a.v. III, 307) en hij hield in dat jaar de tienden van
Ammers-Graveland van den heer van Bloys. Bij transport van Wouter van Langerak
werd hij in 1376 beleend met de hofstad Langenstein en met 24 morgen in Langerak.
25 Nov. 1377 was hij leengetuige van Holland (a.v. III, 336), verkocht in 1378 land
in Dreischor en is vermoedelijk in 1382 overleden, althans vóór 1388, daar zijn zoon
in dat jaar als heer van Langerak voorkomt.
In Jaarb. Ned. Adel IV, 66, wordt hem J u t t e d e C o c q v a n O p i j n e n tot
vrouw gegeven. Wij vonden dit niet bevestigd: wel dat zijn gade een v a n A r k e l
was. Deze schonk hem minstens drie kinderen, t.w. Gijsbrecht, die hier voorgaat;
M a r g r i e t of G r i e t e , echtgenoote van heer Dirk van Bylandt, ridder (dl. IV, kol.
375) en B e r t h a , die met Frederik van Drakenburch was gehuwd.
Zie: v a n M i e r i s , Groot Charterboek; S. v a n L e e u w e n , Batavia Illustrata;
Geneal. Herald. Bladen IX, 206, 207.
Regt

[Langerak, Johan van (2)]
LANGERAK (Johan v a n ) (2), ridder, heer van Langerak en Nijpoort (Nieuwpoort),
geb. omstr. 1375, overleden tusschen 1433 en 1439, zoon van Gijsbrecht, zie
hiervoor, en van B e r t h a van B l o y s .
Op beloken Pinksteren 1400 werd hij door zijn neef, den heer van Arkel, beleend
met half Nijpoort en met andere goederen, die zijn vader van dezen hield. Des
anderen daags in Maart 1405 beleend met het huis Langerak; in 1409, bij transport
van zijn zuster J o h a n n a , met de tienden van Ammers. In 1409 wordt hij dijkgraaf
van de Alblasserwaard genoemd, in 1410 drost van Altena. V a n M i e r i s , IV, 232,
zegt dat hem dit drossaardschap en rentmeesterschap met den kleinen tol te
Woudrichem en de slotvoogdij van Loevestein 13 Mei 1413 door Willem van Beieren
werd ‘bevolen’. Hij bezat met Arend van Leyenburg de heerlijkheden en goederen
van Giessen in leen, die zij 25 Juli 1413 aan den hertog overgaven en die toen de
heeren en ambachtsheeren in den Alblasserwaard, die den dijk hadden gemaakt,
er mee beleende (v. M i e r i s , IV, 243). Den kleinen tol te Woudrichem bezat hij
stellig nog 18 Oct. 1415, toen de andere tollen in het openbaar verpacht werden
(a.v. 355, 356). Hij belooft 15 Aug. 1416 met andere edelen en steden van
Zuid-Holland vrouwe Jacoba na den dood haars vaders als erfdochter en
leenvervolgster te zullen ontvangen en huldigen (a.v. 384). Zij geeft hem 20 Juli
1417 namens haar het bestuur over de goederen van de heeren Jan en Willem van
Egmond (a.v. 406). Ondergenoemde Gen. Her. Bl. deelen mee dat hij in 1418 tot
kastelein vàn Loevestein werd aangesteld en dat hij daarover in 1419 verschil had
met Jacob bastaard van de Leck. Men leze echter hierover wat v a n M i e r i s , IV,
480, 81, 516, 517, 559 meedeelt, waar Dirk van Heukelom als slotvoogd wordt
genoemd, die verschil had met Philips bastaard van de Leck. In 1420 werd Johan
van Langerak met Langenstein, met half Nieuwpoort en met de
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goederen, die zijn vader hield, beleend. Volgens Gen. Her. Bl. was hij in 1422 baljuw
van Schoonhoven. Hij verzocht in 1424 Walraven van Meurs om neutraliteit in den
oorlog tusschen Gelre en het Sticht (v. M i e r i s , IV, 746). Hij streed denkelijk in den
veldslag bij Alphen aan de zijde van Jacoba en is daar tot ridder geslagen; althans
in 1426 komt hij met dien titel voor.
J.v. Langerak was tweemaal gehuwd, eerst met E l b u r g v a n P o l a n e n ,
dochter van Otto, heer van Asperen, en van Johanna van Voorst en Keppel. Hij won
bij haar één dochter E l b u r g , de echtgenoote van Rutger van den Boetzelaer (dl.
VIII, kol. 159). Zijn tweede vrouw was A g n e s v a n d e r N a s e (N a h u y s of
A h u y s ), dochter van Ludolf. In 1430 tocht J. van L. deze tweede vrouw aan tienden
en aan den molen te Langerak en maakte in 1433 een magescheid met zijn
schoonzoon en dochter over de nalatenschap van zijn eerste vrouw. Daarbij ontving
de tweede gade 100 rijnsche guldens en werd getocht; voor het overige werd zijn
dochter E l b u r g zijn erfgename, alles voorbehoudens den tocht aan zijn moeder,
vrouwe B e r t h a en aan zijn zusters B e r t h a , de abdis van Rijnsburg, en
Johanna.
Zie: Geneal. Herald. Bl. IX, 207, 208; v a n M i e r i s , Groot Charterboek.
Regt

[Lansberge, Reinhart Frans van]
LANSBERGE (Reinhart Frans v a n ), 6 Maart 1804 geb. op den huize Aversbergen
te Olst, 13 Juni 1873 overl. te 's Gravenhage. Op 18-jarigen leeftijd werd hij
aangesteld als surnumerair bij het dienstvak der registratie en domeinen, maar een
jaar later reeds treffen wij hem op Curaçao aan als extra-klerk ter
gouvernementssecretarie. Hij was een dergenen, die naar aanleiding van de Quartels
dienstreis tot het aanknoopen van handelsbetrekkingen in Zuid- en Midden-Amerika
werd aangesteld tot vice-consul te Santa Fé de Bogota in Columbia. Hij bracht het
tot consul-generaal der Nederlanden bij de gemeenebesten van Ecuador,
Nieuw-Grenada en Venezuela, en werd in dien rang geroepen tot het ambt van
gouverneur van de kolonie Curaçao. ‘Onder zijn regeering (1856-59) viel er niets
merkwaardigs voor’, zeggen de curaçaosche ‘geschiedschrijvers’, die dit tijdvak
behandelen. Des te belangrijker was zijn bestuur over Suriname (1859-67), al was
het alleen maar, omdat in dien tijd de afschaffing der slavernij (1863) en de invoering
van het nieuwe regeeringsreglement, dat Suriname zijn vertegenwoordigend lichaam
gaf, plaats had.
de Gaay Fortman

[Lasco, Johannes à]
LASCO (Johannes à), eigenlijk Joh. L a s k i , geb. waarschijnlijk in 1499 in Polen,
overl. te Pinczow (Polen) 8 Jan. 1560, uit een aanzienlijk poolsch geslacht. Hij was
bestemd voor den geestelijken stand, maakte met anderen een studiereis naar
Rome (1513), werd 1521 tot priester gewijd; hij was een humanist en had op zijn
reizen vertrouwelijken omgang met Erasmus (dl. V, kol. 159-171) en andere
hervormers (1524). In 1525 eischten de toestanden in Polen hem dringend op. De
Kerk was er in vollen strijd met de reformatie. Als hem in 1538 een bisschopszetel
wordt aangeboden, komt de verandering in hem aan het licht. Ridderlijk belijdt hij
den Koning dat de smaad van een evangelisch prediker te zijn hem meer trekt, dan
dit hooge ambt. Met goedvinden van den Koning verlaat hij het land. Hij zwerft in
Zwitserland en Duitschland rond. Albert Hardenberg wordt zijn vriend. Samen gaan
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Daarheen begon in 1544 de emigratie uit de Nederlanden. Vooral vluchtten
wederdoopers uit Holland naar Emden. Bij gravin Anna (1540-9 Nov. 1575) wist hij
ten gunste van de goedgezinden deze regeling te bewerken: wie een ‘testimonium
fidei’ had, kon blijven. Hij reikte zelf vele van zulke getuigschriften uit. Vergeefs
trachtte de regeering te Brussel zijn verbanning te bepleiten. Totdat het ‘Interim’ (de
gedwongen voorloopige regeling tusschen roomschen en protestanten) ook in
Oost-Friesland 16 Juli 1549 ingevoerd, hem in het midden van October noopte te
vertrekken. In Londen vinden wij hem weer op 13 Mei 1550, weldra bevriend met
Thomas Craumer. Hij kreeg de gelegenheid, aldaar de nederlandsche vluchtelingen
te organiseeren. Marten Mikron (zie in dit deel in voce) was zijn trouwe medewerker.
Doch à Lasco was superintendent. Van deze hollandsche gemeente is in Jan. 1551
uitgegaan het Compendium doctrinae de vera unicaque Dei et Christi Ecclesia,
ejusque fide et confessione pura .... een apologie met begeleidenden brief van
Eduard VI om te betoogen dat de gemeente inderdaad apostolisch was. Dit geschrift
is in Mei 1551 door Johannes Utenhove (zie in dit deel in voce) vertaald als: Een
kort begrip der leeringe. Bovendien werd de Emder Catechismus van à Lasco uit
het Oostfriesch in het Nederlandsch vertaald (15 Mei 1551) als: Kinderleere diemen
te Londen in de Duijtsche ghemeynte is gebruijkende. Vóór de Kleine catechismus
van Mikron schreef à Lasco een inleiding. Vooral is echter van hem bekend de
Forma ac Ratio tota ecclesiastici ministerii in Peregrinorum Ecclesia (1550), waaraan
ook Mikron had medegewerkt, die de geheele gemeente-inrichting beschreef, het
model van een zuivere gereformeerde gemeenschap, dat van grooten invloed is
geweest bij de stichting van de gereformeerde kerk in ons land in en na 1572. Toen
in 1554 de toestand in Oost-Friesland verbeterd was, keerde à Lasco er terug. Hij
hernam er zonder tegenspraak en als vanzelf zijn superintendentschap. Toch vertrok
hij onverwachts naar Frankfort in het najaar van 1555. Door zijn bemoeiingen
voegden zich toen de daar reeds aanwezige Nederlandsch sprekende
gereformeerden tot een kerkinstituut bijeen: er werd weldra ook hier een
nederduitsche vluchtelingenkerk gesticht geheel naar het model van zijn Forma ac
Ratio. Sedert 1 Dec. 1566 woonde hij als Protestant in zijn vaderland Polen, waar
hij zijn arbeidzaam leven eindigde.
Vermelden wij nog het twistgesprek van à Lasco met Menno Simons (dl. IV, kol.
969-972) te Emden van 28 tot 31 Jan 1544, vooral over de menschwording, den
kinderdoop, de erfzonde en de leeraarsberoeping. Toen Menno in hetzelfde jaar
zijn Menschwerdinge onses lieven Heeren J.C. schreef en aan à Lasco opdroeg,
gat dit aanleiding tot zijn verbanning uit Emden door gravin Anna en tot het
tegenschrift van à Lasco: Defensio verae semperque in ecclesia receptae doctrinae
de Christi Domini incarnatione adversus Mennonem Simonis (Bonnae 1545).
Zijn weduwe, wier naam niet bekend is, bleef in 1560 met negen kinderen achter.
Zijn portret is gegraveerd door F.v. Bleiswijk en door een onbekend kunstenaar.
Een afbeelding van een portret en zijn familiewapen staat in het werk van H. Dalton
tegenover den titel.
Zie: H. D a l t o n , Johannes à Lasco, Beitrag zur Reformationsgeschichte Polens,
Deutschlands und Englands (Gotha 1881); A.A. v a n S c h e l v e n , De Nederduitsche
vluchtelingenkerken .... ('s Gravenh. 1909), 39-44, 49-107, 112, 122,
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135 v., 154, 194, 199, 208, 211, 214-217, 225, 247 v., 259, 272, 289 v., 296, 306
v., 312, 316-325; L. K n a p p e r t , Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme
in de Nederlanden (Utr. 1924), 145, 227, 252, 291-298, 303, 306, 332, 340-343;
Catalogus van de bibliotheek van de Ver. Doopsgez. gem. te Amsterdam (Amst.
1919, 82, 84, 85, 97; K. V o s , Menno Simons, 1496-1561 (Leiden 1914), 29, 35,
69, 72-84, 114, 119, 121, 169, 172, 244, 321; A.J. v a n 't H o o f t , De theologie van
Heinrich Bullinger (Amst. 1888), 35 v., 98, 121, 126-129, 147-159, 161, 169, 184
v., 204; F.L. R u t g e r s , Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden (Leid.
1901), 6, 24, 28, 61-63, 89, 93, 103-105, 133, 138, 178-181, 184, 186, 188, 190,
195, 236; B. G l a s i u s , Godgel. Nederland. Biogr. Woordenboek II ('s Hert. 1853),
349-353; W. M ö l l e r , Lehrbuch der Kirchengeschichte III (Tüb. 1907, 3e Aufl.),
185 f., 209 f., 363-366, 397, 422; J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv.
Kerk der Nederlanden, 3e dr. (Utr. 1916), 214, 247, 250-262, 275 v., 291, 294, 397;
L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk I (Amst. 1911), 9, 11, 15, 22, 98; M.
W o u d s t r a , De Holl. vreemdel. gemeente te Londen (Gron. 1908), passim; A.
W o l t e r s , Reformationsgesch. der Stadt Wesel (Bonn 1868), 150, 167, 202, 230,
324, 439; Bibliotheca Reformatoria Neerlandica I ('s Gravenh. 1903), 396, 424, IV
('s Gravenh. 1906), 142, 380, 387, 391, VII ('s Gravenh. 1910), 180, 198, 202, 273,
361, 413, 416 v., 419, 434, 468, VIII ('s Gravenh. 1911), 181 v., 192, 209, 466, 468v.,
488, IX ('s Gravenh. 1912), 4-38, 47, 76, 117, 125, 152-159.
Knipscheer

[Laurensz, Jacob]
LAURENSZ (Jacob), geb. te Abbega, gevonnist in Groningen einde Aug. 1571.
Hij was tijdens de troebelen naar Oostfriesland uitgeweken en werd in Febr. 1571
in ‘de Witte Roos’ in Emden door kapitein Nagtegael als matroos op een schip der
Watergeuzen aangenomen Nagtegael huurde in Emden een ballastschuit; zij liepen
in zee en omtrent Scholbalg werden dadelijk twee schepen genomen. Verder zeilden
zij naar Vlieland en einde Maart 1571 nam Jacob Laurensz. deel aan den landgang
der Watergeuzen op Texel. Met den buit werd naar Dover gezeild en de roof daar
verkocht. Toen koerste men naar de fransche kust, waar een klein schip werd
genomen. Op bevel van kapitein Nagtegael werd L. met een paar andere
Watergeuzen daar aan boord gezet met bevel naar Dover te zeilen. Tegenwind
dreef hen naar Zeeland, op ‘Geers’ in het Spui, en onderweg gelukte het hem nog
twee scheepjes te nemen. De Watergeuzen wilden nu toch naar Dover varen, maar
de wind voerde het schip naar de Wester Eems, voor Emden. Daar aangekomen
werd Jacob Laurensz. op bevel van den graaf van Oostfriesland op den burcht
gevangen gezet, maar later weer los gelaten. Hij kon zich opnieuw bij de
Watergeuzen aansluiten, die in de Eems lagen. Dezen wilden naar la Rochelle
varen, waar de geheele vloot zich moest vereenigen, maar steeds door tegenwind
konden ze niet van Emden wegkomen. Op 23 Juni 1571 werd de vloot daar door
admiraal Boschuyzen verrast en verslagen. Het gelukte Jacob Laurensz. om op het
schip van kapitein Jelmer Jelmers naar het Amelander Gat te ontkomen en verder
naar het Vlie. Korten tijd daarna viel hij den Spanjaarden in handen, werd naar
Groningen gebracht en daar door Robles op 16 Aug. en 19 Aug. 1571 verhoord.
Zie over hem: Rijksarch. van België te Brussel, Secr. d'Etat Allemande, dl. 193,
p. 169.
Vogels
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[Laurentius, Jacobus]
LAURENTIUS (Jacobus), geb. te Amsterdam omstr. 1585, overl. aldaar (oud 60
jaar ?) 19 Maart 1644. Hij werd predikant te Oude-Niedorp in 1612, te Diemen in
1613, te Hoogkarspel in 1617, te Naarden in 1618, te Amsterdam 2 Juli 1621. Zijn
ouders waren L a u r e n s J a c o b s en M a r i j t j e P h i l i p s B o o m . Zijn broeder
H e n d r i k L a u r e n t i u s was uitgever. Zijn vrouw was M a r g a r e t h a
W y b r a n t s . Hun dochter D e b o r a L a u r e n t i u s trouwde met W i l l e m
D u y z e n d d a a l d e r s en werd de overgrootmoeder van Willem Bilderdijk (zie dl.
II, kol. 146-165). Te Amsterdam werd hij in 1628 tot deputatus ad res indicas gekozen
in de plaats van Adriaan Smout. Zijn exegetische studiën zijn: Paulus δυσνοητο
seu explicatio locorum difficilium in epistolis Paulinis (Amst. 1624); Pathmos sive
expositio septem epistolarum Asiaticarum, quas B.[eatus] Joannes in insula Pathmo
scripsit (Amst. 1629; Harderw. 1649); Carcer regius sive expositio historiae Josephi
patriarchae, Gen. 37 sqq. (Amst. 1630; herdr. 1642 en 1670); Sancti apostoli Jacobi
epistola catholica, perpetuo commentario explicata (Amst. 1635; herdr. 1639, 1645
en 1662); Commentarius perpetuus in epistolam priorem s. apostoli Petri, et in
posteriorem epistolam (Amst. 1641; herdr. in 1647 en Genevae 1649). Tegen den
Jezuïet B e l l a r m i n u s had hij eerst geschreven: Conscientia Jesuitica cauteriata,
waarop Maximileanus Sandaeus (zie dl. IV, kol. 1198) antwoordde in Castigatio
conscientiae Jesuiticae cauteriatae (Herbipoli 1607). Laurentius antwoordde weer
met: Apologeticus primus contra Sandaeum (Amst. [1619]) en Apologeticus secundus
contra Sandaeum (ibid.). Hierop liet hij nog volgen: Vulpina jesuitica, sive censura
admonitionis Sandaeanae (Amst.); Prodiga Jesuitarum liberalitas in vocibus
univialibus: omnis, nullus, semper, nunquam, ubique, nusquam, totum, nihil (Amst.
1618); Reverentia ecclesiae Romanae.... (Amst. 1624). Toen de dominikaner monnik
J.A. C o p p e n s t e i n tegen hem geschreven had, antwoordde hij in Apologia
catechesis Heidelbergensis contra J.A. Coppensteinium (Amst.). De hierna volgende
Castigatio van Coppenstein werd gevolgd door zijn: Invicta veritas, sive refutatio
castigationis Coppensteinianae et vindicatio apologiae catechesis Heidelb. (Amst.
1627). Nog schreef hij: Fabula papistica infernalis tripartita, hoc est doctrina ecclesiae
Romanae de tribus fictitiis locis infernalibus, purgatorio, limbo puerorum et limbo
patrum, detecta et confutata (Amst. 1632); Dialogus eucharisticus (Amst. 1637);
Schild des geloofs, waar in by occasie meest alle de verschillende leerpuncten
tusschen de Gereformeerde en Roomsche Kerk naaktelijk worden ontdekt, ordentelijk
verhandeld, en de gezonde Leere, in den Catechismus begrepen, grondelijk bewezen
en verdedigt en Het Schat-boeck der verklaringhen over de catechismus, waerbij
een belijdenis-predikatie (Amst. 1642). Vooral is Laurentius bekend geworden omdat
hij Hugo de Groot (zie dl. II, kol. 523-528) roomsche sympathieën toeschreef.
Hierover bewaart de remonstrantsche gemeente te Amsterdam een heele literatuur,
vermeld in den catalogus van haar bibliotheek (zie beneden). Uitvoerig verhaalt G.J.
V o s daarvan (zie beneden). Van zijn in dit verband geschreven Hugo Grotius
papizans. (Amst. 1642) verscheen, bezorgd door H.F. Kohlbrugge (zie dl. IV, kol.
848), nog bijna twee eeuwen later een nieuwe druk ('s Gravenh. 1830). De werken
van Laurentius zijn door Rome op den Index geplaatst. Zijn zinspreuk was:
‘Numquam sero, si serio’.
Zijn portret is gegraveerd door Th. Matham en een onbekend kunstenaar; het is
afge-
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beeld o.a. in het beneden te noemen werk van G.J. Vos.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 353; Bibliotheca theol.
et philosophica (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 784 (no. 524, 525)
portret; V e e r i s e n d e P a a u w , Vern. kerkel. alphabet (Enkh. 1750), 123; R.
A r r e n b e r g , Naamregister v. nederd. boeken tot 1787, 546; Alphabet. naamlijst
v. boeken enz. (1790-1831), Supplement 76; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl., 101,
109, 121, 132, 137; H.C. R o g g e , Bibliotheek v. Contra-remonstr. geschriften (Amst.
1865), 85v.; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der Godgel. schrijvers, 4e dr.
(Amst. [1752]), 546 en register; R. D i j k s t r a , Gedenkboek der Ned. Herv. Gemeente
van Amsterdam (Amst. 1928), 195; G.J. V o s A z ., Amstels kerkelijk leven....
Gedenkboek (Amst. 1903), 43, 165, 177, 287-292, met folio-portret; H.J. H o n d e r s ,
Andreaes Rivetus ('s Gravenh. 1930), 99, aant. 2; H.C. R o g g e , Kerkelijk en godsd.
leven te Amsterdam in de 17de eeuw ('s Gravenh. 1902), 18 v., portret.
Knipscheer

[Lebecq, Abraham Evert de]
LEBECQ (Abraham Evert d e ) was in 1762 dessave van Ceylon, 1765 secretaris
van den civielen raad en landraad, onderkoopman te Jaffnapatnam, 1770 secretaris
van justitie en politie te Gale, kassier 1773-75, overleden op Ceylon 1777.
van Beurden

[Ledeboer, Abraham]
LEDEBOER (Abraham), geb. te Weerseloo 17 Oct. 1735, overl. te Haastrecht 13
Aug. 1808. Zijn ouders waren B e r n a r d u s L e d e b o e r en A n n a S e b i l l a
L i n n i p e r h o f . Zijn vader was predikant te Weerseloo (1731-42) en te Hellendoorn,
waar hij 1788 emeritus werd en 1795 overleed. Te Weerseloo had ook van 1657
tot 1674 een J o h a n n e s L e d e b o e r gestaan. Deze vertrok naar Almelo, waar
ook zijn vader C h r . L e d e b o e r had gestaan van 1619 tot 1657 (overl. 1659), en
waar hij in 1690 stierf. Jan Hendrik Ledeboer (zie dl. III, kol. 745) was een zoon van
dezen Johannes Ledeboer. Over Ernst Jan Ledeboer, vader van Isaac Ledeboer
(zie dl. III, kol. 745), zie beneden. Zie voorts over het geslacht L e d e b u r , dat zich
in het begin van de zeventiende eeuw uit Westfalen in Overijsel had gevestigd, ook
dl. III, kol. 744-748 en dl. IV, kol. 885. Toch geeft de Utrechtsche Almanak (1886),
292 ook nog een Copie des Briefs den mijne heren ende die stat van Utrecht H.
Ledebuer gegeven hebben van synre ritmeijsterschap ende van sinen weke gelde....
uit het jaar 1420. Abraham Ledeboer studeerde eerst op de latijnsche school te
Lingen, daarna in de godgeleerdheid te Groningen sedert 1751. Hij verdedigde in
1756 een dissertatie De natura spatii in genere et vacui in specie en werd daarop
bevorderd tot artium liberalium magister en philosophiae doctor. In Sept. 1758 heeft
zijn vader hem bevestigd als predikant te Renswoude. Hij vertrok in 1760 naar
Haastrecht, waar een spraakgebrek hem noodzaakte in 1777 zijn emeritaat te
vragen. Toch volgde hier nog een werkzaam leven, waaraan verscheidene bekende
predikanten later hun opleiding dankten. Zijn vrouw heette E l i s a b e t h v a n R i j n .
In 1851 stierf in zijn kleinzoon, den student C. L e d e b o e r , zijn mannelijke
nakomelingschap uit. Zijn geschriften zijn de volgende: Een verhandeling Over het
zedelijk gevoel, bekroond door het Stolpiaansch legaat en opgenomen in
Dissertationes latinae et belgicae.... (Lugd. Bat. 1774); twee andere Over de drie
eerste hoofdstukken van Salomo's Spreuken, door het ‘Bijbelsche genootschap dat
te Amsterdam bloeide’ (zie over de verspreiding van
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den Bijbel in Nederland een kort overzicht in De Bijbel en de bijbelgenootschappen,
Amst. 1839, blz. 113-124) met den gouden en zilveren eerepenning bekroond en
uitgegeven; een verhandeling behelzende Behoedmiddelen tegen den schadelijken
invloed van de schriften der bestrijderen van de christelijke openbaring, opgenomen
in de prijsverhandelingen van het ‘Genootschap ter verdediging van de christ.
godsdienst’; Nederlands zedenbederf, de bronnen van hetzelve, en de middelen
tot verbetering en hervorming, een bededagsredevoering (Amst. 1797); Leerredenen
over de opwekking van Lazarus (Gron. 1807); met Ds. W i l l e m d e R o o te Tiel,
Eenvoudig onderwijs in de voornaamste waarheden, welke de herv. kerk naar den
Woorde Gods belijdt en verdedigt, negen maal herdrukt, waarnevens nog verscheen:
Onderwijs der godsdienst of handleiding ter beantwoording der vragen van de heeren
Ledeboer en de Roo, uitgegeven door den godsdienstonderwijzer J.A. O o s t k a m p
(zie dl. II, kol. 1026) (Amst., Zwolle 1814).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 355; Alphab. naamlijst
van boeken enz. (1790-1831), 338; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 120, (1910),
163, (1912), 138, 147, 155; L.D. P e t i t , Repertorium van .... tijdschrift-artikelen I
(Leid. 1907), kol. 1379.
Knipscheer

[Ledeboer, Ernst Jan]
LEDEBOER (Ernst Jan), geb. te Weerseloo 27 Oct. 1663, overl. in April 1737. Zijn
ouders waren de predikant J o h a n n e s L e d e b o e r (zie boven onder Abraham
Ledeboer) en J o s i n a v a n R a c h v e l d . Hij trouwde 4 April 1687 met M a r i a
V o g e l a a r . Dr. Adrianus Marinus Ledeboer (zie dl. III, kol. 744) bezat van hem
twee bundels geschreven brieven en godsdienstige tractaatjes, voorzien van met
de pen geteekende voorstellingen uit de bijbelsche geschiedenis, vóórin stond zijn
portret en familiewapen; benevens een handschrift, groot 538 bladzijden met
opstellen over godsdienstige onderwerpen en teekeningen. Hij was koopman te
Amsterdam. Isaäc Ledeboer (zie dl. III, kol. 745) was zijn zoon.
Zijn portret is gegraveerd door J. Ledeboer.
Knipscheer

[Ledeboer, Lambertus Gerardus Cornelis]
LEDEBOER (Lambertus Gerardus Cornelis), geb. te Rotterdam 30 Sept. 1808 als
zesde zoon van B e r n a r d u s L. en A n n a C h r i s t i n a v a n d e n E n d e , overl.
1863 te Benthuizen, begraven ald. 26 Oct. Hij was predikant te Benthuizen van 1838
tot 1840, toen hij geschorst werd. In 1841 is hij afgezet. Hij onderscheidde zich van
de volgelingen van H. de Cock (zie dl. VII, kol. 304) en H.P. S c h o l t e , al streefde
hij evenals zij volhardend naar handhaving van de oude beproefde leerstukken. Al
spoedig, nadat hij zich eerst bij de afgescheidenen had aangesloten, heeft hij de
gemeenschap met hen verbroken, omdat hij bezwaar had tegen de voorwaarden
waaraan de afgescheiden gemeenten zich onderwierpen om van staatswege erkend
te worden. Naar een lateren voorganger werden zij ook ‘Rubenieten’ genoemd bij
wie ‘de voorwerpelijke regel van Gods woord niet op den voorgrond staat, maar de
onderwerpelijke genieting des harten’. Ledeboer wordt genoemd ‘een donderzoon
voor de goddeloozen, een krachtig ontdekker van droggronden, een zoon der
vertroosting der ware Sionieten in wien de geest des ootmoeds helder uitblinkt’.
Eerst in 1907 zijn de gemeenten der ‘Ledeboerianen’ samengesmolten met ‘de
Gereformeerde kerken in Nederland’. De Gereformeerde Synode van 1854 trachtte
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gelukte dat niet. De gemeenten van Ledeboer sleepten haar leven in verdeeldheid
en met moeite voort, terwijl niet weinigen van haar leden reeds in 1881 tot de
Hervormde kerk of tot de Christelijk-Gereformeerde Kerk overkwamen.
De reeks van zijn geschriften begint na zijn afzetting. Voordien schreef hij volgens
mededeeling van Dr. A.M. Ledeboer (zie dl. III, kol. 744) aan J.I. van Doorninck (zie
beneden bij de literatuur-opgave): Een woord aan mijne landgenooten ten voordeele
der huisgezinnen van hen die zich thans vrijwillig ten strijde begeven (Leid. 1830)
en: Calliope. Vaderlandsche toonen voor derzelver vrienden (Leid. 1831). Dan
schreef hij - het zijn alle uitgaven van enkele stuivers -: Brief aan Z.M. den Koning
Willem III .... [naar aanleiding der vervolgingen der toenmalige gereformeerden]
(1841; 2e dr. 1887; 3e dr. 1888); Een spiegel dezes tijds .... ('s Hage 1841); 's Heeren
wegen gehouden met een alles verbeurd hebbenden zondaar (Leid. 1843; 3e dr.
1864); Geestelijke lofzangen voor kinderen van de gereformeerde belijdenis ('s
Gravenh. 1844; 3e dr. 1864); Sions lofzangen in benaauwde tijden ('s Gravenh.
1844); Een a.b.c. door een abeling .... ('s Gravenh. 1845; 3e dr. 1865); Jezus onder
de heidensche soldaten .... ('s Gravenh. 1848); Drie belangrijke onuitgegeven brieven
(Utr. 1889); Roepstemmen uit de gewesten der eeuwige rampzaligheid. Verrijkt met
eenige mededeelingen uit zijn leven .... [met 2 platen] (3e dr. Leid. 1890); Roepstem
van ouderen en jongeren, welker zielen meestens plotseling en zonder bewustheid
naar de ontzaggelijke eeuwigheid verhuisd zijn .... (6e dr. Leid. 1872); Brieven. Een
geschenk voor zijne vrienden en strijdgenooten .... ('s Gravenh. 1865); De
regtvaardiging eens zondaars voor God. Met een levensschets over hem door P.
L o s , benevens een blik in zijn graf door H u y g e n s (Leid. 1872); De Sabbath (2e
dr. 's Gravenh. 1873); Een brief over de regtvaardigmaking des zondaars voor God.
Met eenige bijzonderheden uit zijn leven en sterven door P. L o s Gz. (Dordr. 1863);
Een klein vraagboekje voor kinderen (3e dr. 's Gravenh. 1860); Eenige toepasselijke
verzen .... (Gorinch. 1860); Het zalig afsterven eener Christinne welke Gods
oordeelen naderen zag (3e dr. 's Gravenh. 1864); Sions lof- en treurzangen.... ('s
Gravenh. 1866); Sions val en opkomst .... (3e dr. 's Gravenh. 1873); Vijf nog nooit
uitgegeven brieven (Goes 1867). Ook schreef hij in: Naphtali, schoone woorden
voor God zoekende zielen ('s Gravenh. 1857-61, no. 1-17).
Zie: J.H. L a n d w e h r , L.G.C. Ledeboer in zijn leven en arbeid geschetst (Leid.
1900); N.H. B e v e r s l u i s , Ds. L.G.C. Ledeboer en zijne gemeenten. Zijne en
hunne geschiedenis tot op heden (Middelb. 1900); G. K e i z e r , Uit de gesch. der
Geref. kerken Vuren, Herwijnen, Ommeren, Tiel 1834-53 (2e dr. Kampen 1905),
57v.; J.H. G u n n i n g , Het Protestantsche Nederland onzer dagen .... (Gron. 1889),
111-129; J V e r h a g e n J r ., De gesch. der christ. geref. kerk in Ned. (Kampen
1879-80), in de 2e dr. (Kamp. 1881), 596v., 605; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek
van Nederl. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh. en Utr. 1870), 102 (no. 988),
567 (no. 5459); d e z ., Vermomde en naamlooze schrijvers II (Leid. 1886), 133 (no.
825), 658v. (no. 4302); L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912),
306, 310v.; J. R e i t s m a , Gesch. van de Hervorming en de Herv. Kerk 3e dr. (Utr.
1916), 793v.; L.D. P e t i t , Repertorium .... van tijdschriftartikelen I (Leid. 1907), kol.
1379; Alphab.
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naamlijst van boeken .... (1833-49), 383; Brinkman's catalogus van boeken enz.
(1850-82), 699, (1882-91), 321, (1891-1900), 71, 412 (1901-10), 531; Kerkelijk
Handboek (1907) Bijl., 103; R.E. H a t t i n k , Geslachtkundige aanteekeningen
Ledeboer in: Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel (1888), 355.
Knipscheer

[Leemans, Dr. Conradus]
LEEMANS (Dr. Conradus), geb. te Zalt-Bommel 28 Apr. 1809, overl. te Leiden 14
Oct. 1893, was de oudste zoon van den geneesheer Dr. W i l l e m L e e m a n s en
G o n n a G a n d e r h e i j d e n . Zijn ouders gingen in 1821 te Leiden wonen. Hij
werd te Leiden als student in de theologie ingeschreven 18 Sept. 1826 en ging in
1828 onder den invloed van Reuvens (dl. IV, kol. 1144) over naar de letteren, daar
hij zich bijzonder tot de oudheidkunde aangetrokken gevoelde.
Van Juli tot Sept. 1829 was hij met Reuvens te Parijs. Deze heeft hem daar
ingewijd in de kennis der egyptische hieroglyphen, van welke Champollion een
groote verzameling uit Egypte had medegebracht.
Nadat hij van Nov. 1830 tot Sept. 1831 met de jagers-studenten te velde gestaan
en den Tiendaagschen veldtocht medegemaakt had, waarbij hij 10 Aug. 1830 te
Bautersem aan den arm gewond werd, was hij, nog student zijnde, Reuvens
behulpzaam. Op 28 Apr. 1835 promoveerde hij in de letteren op een dissertatie
Horapollinis Niloi hieroglyphica.
Reeds 24 Dec. 1834 was hij aangesteld, als assistent van Reuvens niet alleen
bij zijn colleges, maar ook als directeur van het door dezen gestichte museum van
oudheden te Leiden. Nadat Reuvens 26 Juli 1835 plotseling een hersenziekte,
waaraan hij na korten tijd overleed, had bekomen, nam Leemans, hoe jong ook, als
eenige beschikbare deskundige, zijn dienst bij het museum van oudheden over en
5 Dec. 1835 werd hij tot eersten conservator aan genoemd museum benoemd. Dr
L.J.F. Janssen (dl. IV, kol. 811) werd kort daarna tweede conservator. In 1839 werd
Leemans tot directeur benoemd en kort daarna Janssen tot conservator. De geheele
administratie van het museum geschiedde door Leemans, die een voortreffelijk
administrateur was en in dezen niets aan anderen kon overlaten. Terwijl zij tot 1843
de beste vrienden waren, kwam er toen oneenigheid tusschen hen. Later gebeurde
het somtijds, dat Leemans hevig tegen Janssen uitvoer als deze een kwartier te
laat op het bureau was, en elk hunner ging op wetenschappelijk gebied zijn eigen
weg. Janssen had als specialiteit vooral de oudheidkundige vondsten in Nederland,
later ook in het buitenland, maar de egyptische oudheden, waarin Leemans zeer
bedreven was, liet hij dezen geheel over.
Met het museum van oudheden was een door Reuvens opgericht munt- en
penningkabinet verbonden, dat na diens dood onder de directie van Dr. P.O. van
der Chijs (dl. IV, kol. 426) kwam en ten gevolge van heftige verschillen met Leemans
kort daarna geheel van het museum van oudheden werd afgescheiden; zij bleven
in hetzelfde gebouw, en niettegenstaande de pogingen van Leemans bleven zij een
gemeenschappelijken ingang behouden.
In 1836 bezocht Leemans gedurende verscheidene maanden Londen, waarheen
zeer vele opschriften uit Egypte overgebracht waren, die in verschillende
verzamelingen bewaard werden. Hij verkreeg toegang tot die verzamelingen en na
vele conferentiën met engelsche specialiteiten werd hem vergund, alle opschriften
over te nemen, eigenlijk

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

585
na te teekenen en zoo verkreeg hij grondige kennis van de egyptische taal. In het
leidsche museum was een papyrus bilinque een groote zeldzaamheid; de uitgaaf
daarvan was door Reuvens op touw gezet en werd door Leemans voltooid. Reuvens
had er niet toe kunnen komen, er een uitleggenden tekst bij te schrijven, dit werd
nu door Leemans verricht.
Zijn catalogus van aziatische en amerikaansche monumenten, uitgegeven in
1842, volgde een ander stelsel dan de door Reuvens op touw gezette uitgaaf der
egyptische monumenten. De laatste gaf als het ware een beeld van de oude
beschaving, in de eerste werden de voorwerpen gerangschikt naar het materiaal,
uit hetwelk de voorwerpen gemaakt waren. Door zijn administratieve beslommeringen
had hij te weinig tijd om, zooals geleerden In het buitenland konden doen, teksten
bij zijn uitgaven te maken, die aan alle eischen, welke de internationale
oudheidkundige wetenschap stelt, konden voldoen. Toch heeft hij zeer veel tot stand
kunnen brengen gedurende de 56 jaren, dat hij directeur was, en geleerden als
Lepsius en Ebers erkenden, veel aan hem te danken te hebben.
Hij stelde alles in het werk om zijn verzameling uit te breiden, maar werd daarin
belemmerd doordat de regeering te weinig voor aankoop uittrok, terwijl de
regeeringen der ons omgevende landen hierin dikwijls vorstelijk te werk gingen.
Toch werd een belangrijke verzameling, bijeengebracht door von Siebold (dl. V,
kol. 730) en vooral bestaande in kunstvoorwerpen uit Japan, in 1837 door het rijk
van dien geleerde aangekocht. Toen deze in 1839 voor de tweede maal naar Japan
vertrok, werd Leemans waarnemend directeur van dat museum. Nadat von Siebold
7 Oct. 1863 eervol ontslagen was als directeur, werd Leemans dit definitief. Op 1
Juli 1864 werd de naam veranderd in rijks ethnografisch museum. Op 15 Nov. 1880
verkreeg hij op verzoek, ten einde zich geheel aan het museum van oudheden te
kunnen wijden, eervol ontslag als directeur van het ethnografisch museum.
Naar aanleiding van zijn 50-jarig directeurschap van het museum van oudheden
werd hem in 1885 een internationale hulde gebracht door de uitgaaf te Leiden van
een werk Etudes archéologiques, linguistiques et historiques, dediées à Mr. le Dr.
Leemans à l'occasion du 50me anniversaire de sa nomination aux fonctions de
Directeur du musée archéologique des Pays-Bas.
Hem werd op zijn verzoek 1 Juli 1891 eervol ontslag als directeur van het museum
van oudheden verleend.
Hij werd in 1835 lid van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde. Nadat hij reeds
in 1840 correspondent en in 1846 lid van het Koninklijk instituut, 3e afdeeling,
geworden was, werd hij bij de opheffing van dat lichaam geen lid van de Academie
van Wetenschappen, die het verving. Dit had eerst plaats in 1855, toen hij lid der
afdeeling Letterkunde daarvan werd. Hij was lid van vele buitenlandsche geleerde
genootschappen.
Hij huwde 15 Juni 1840 C o r n e l i a M a r i a d e V i r i e u , geb. 21 Sept. 1818,
overl. 3 Dec. 1904, bij wie hij een zoon, hoofdinspecteur-generaal van den waterstaat,
en een dochter had.
Het door hem tot 1885 gepubliceerde is volledig medegedeeld in bovengenoemde
Etudes, 347 v. Het belangrijkste daarvan is, behalve de bovengenoemde dissertatie
(ook een zeer lijvig stuk): Observations on three Roman sepulchral monuments with
inscriptions found at Watermere near Cizencester in Gloucestershire in 1835 and
1836,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

586
in Gentleman's Magazine, 1837; Lettre à F. Salvolini sur les monuments égyptiens,
portant des légendes royales dans les musées d'antiquités de Leide, Londres et
dans quelques collections particulières en Angleterre (Leide 1838); Epistola ad
L.J.F. Janssen de Vita C.J.C. Reuvensii (Lugd. Bat. 1838); Bijdrage tot de
geschiedenis der beeldhouwkunst in Noord-Nederland in Gids. Wetenschappelijke
bijdrage achter jaarg. 1839, blz. 1; Description raisonnée des monuments égyptiens
du musée d'antiquités des Pays-Bas à Leide (Leide 1840); Aegyptische monumenten
van het Nederlandsche museum van oudheden te Leiden, 9 dln. (Leiden 1842-82),
vervolgd door W. P l e y t e e n P.A.A. B o e s e r , de vervolgen gaan tot 1905; Berigt
omtrent eenige Romeinsche oudheden in Maastricht en elders gevonden in Gids
1841, blz. 1; Beredeneerde beschrijving van Aziatische en Amerikaansche
monumenten van het museum van oudheden te Leiden (Leiden 1842); Beoordeeling
van J.C.G. B o o t , Notice sur les manuscrits trouvés à Herculanum in Gids
(Boekbeoordeelingen 1842), blz. 16; Papyri Graeci musei Lugdunibatavi (Lugd. Bat.
1842); Romeinsche steenen doodkisten, bij Nijmegen in den zomer van 1840
opgedolven, en thans met de daarin gevonden voorwerpen bewaard in het museum
van oudheden te Leiden in Nijhoff's Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en
oudheidkunde 1842, blz. 235, ook afzonderlijk uitgegeven; Romeinsche oudheden
te Rossum, in den Zaltbommelerwaard (Leiden 1842); Animadversiones in musei
antiquarii Lugduno-Batavi inscriptiones graecas et latinas, a L.J.F. J a n s s e n editae
(Lugd. Bat. 1842); Grafsteen van eenen Frieschen ruiter in Engeland in Werken van
het Friesch genootschap 1843; De zangles, een Grieksche beschilderde drinkschaal
van het museum van oudheden te Leiden beschreven en uitgegeven (Leiden 1844);
Romeinsche oudheden te Maastricht (Leiden 1844); Bijdragen tot de geschiedenis
der bouw- en beeldhouwkunst in Nederland in Nijhoff's Bijdr. voor vod. gesch. en
oudheidk. (1844), blz. 1, 167 en 282; Oude muurschilderingen in de groote kerk der
Nederduitsch hervormde gemeente te Zalt-Bommel in Nederlandsche Staatscourant
van 4 Nov. 1845; Javaansche tempels bij Prambanan op Java in Bijdragen tot de
taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-indië 1855, blz. 1; De Kunst in
Nederland in Gids 1854, 2e deel, blz. 145; Het algemeen alphabet in Gids 1855,
1e deel, blz. 281 en 531 en 2e deel, blz. 101; Bedenkingen tegen de verhandeling
van A. Rutgers over de Tabulae Eugubinae in Versl. en Med. K. Ak. v. W. 1857, blz.
183; Over een nieuwe bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche kunst, in dez.
Versl. 1857, blz. 238; Kaart van de in Nederland, België en eenige aangrenzende
landen gevonden romeinsche, germaansche en gallische oudheden, benevens de
romeinsche en andere oude wegen, aangevangen door C.J.G. R e u v e n s en
voortgezet door L e e m a n s e n L.J.F. J a n s s e n , met alphabetische naamlijst,
2 dln. (Leiden 1845); Gedenkteekens van Hercules Magusanus in Alg. Konst- en
letterbode 1846; Het muzijk-examen, een grieksche beschilderde vaas van het
nederlandsche museum van oudheden te Leiden in Caecilia 1847; Mededeelingen
omtrent de schilderkunst der ouden, in Gedenkschriften der 3e klasse van het
Koninklijk Nederlandsch Instituut 1850; Mededeeling omtrent een nieuw ontdekte
bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche kunst, muurschilderingen in de
groote kerk der protestantsche gemeente te Zalt-Bommel in Verslagen en
mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen 1851, blz. 258;
Assyrië naar de denkbeelden van Jacob Krüger,
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voorgesteld door G. K u y p e r Hz., bespr. in Konst- en letterbode 1856; Een paar
Egyptische gedenkteekens van de krijgstochten van Sesostris in Azië in Konst- en
letterb. 1854; Is Thomas à Kempis de schrijver van het werk Imitatio Chisti in hetz.
tijdschr. 1855; Een paar aanmerkingen betrekkelijk de jongste pogingen van Tarquini
en Stickel ter verklaring van etruskische opschriften ald. 1859, blz. 150; Over eenige
in den laatsten tijd in Nederland ontdekte oudheden, ald. blz. 106; Wanklanken in
de muziekwereld te Leyden, onderzocht en gewaardeerd (Haag 1860);
Muurschilderingen in het koor van de kerk der hervormde gemeente te Driel in den
Zaltbommelerwaard in Verh. K. Ak. v. W. Afd. Lett., 1863; Oudheidkundige
onderzoekingen en ontdekkingen op Java in Versl. en med. K. Ak. v. W. (1865), 1e
deel, blz. 294; Over het algemeene letterschrift volgens het stelsel van Lepsius in
dez. Versl. 1865, 2e dl., blz. 171; Over een potscherf met griekschen tekst in het
museum van oudheden te Leiden in dez. Versl. 1866, blz. 207; Mededeeling omtrent
de jongste bijdrage tot verklaring van een hoogst belangrijken hiëratischen
papyrustekst van het Britsch museum in dez. Versl. 1868, blz. 44; Bewijzen van
betaalde belasting op potscherven, van Aegyptische afkomst in dez. Versl. 1868,
blz. 356; Over een tot schaats bewerkt paardebeen en andere voorwerpen, onlangs
te Haarlem opgegraven in dez. Versl. 1868, blz. 360; Romeinsche opschriften,
onlangs onder Vechten gevonden in dez. Versl. 1869, blz. 299; Gewijde
draagpenningen in dez. Versl. 1871, blz. 45; Over een oude kano bij Nijeveen,
provincie Drenthe, en over oude vaartuigen, in andere landen ontdekt in Versl. 1871,
blz. 336; Nehalenniaaltaar, onlangs te Domburg ontdekt, beschreven en toegelicht
in Versl. 1872, blz. 63; Over potten met kinderbeenderen, bij het kerkhof te Harich
in Friesland ontdekt in Versl. 1872, blz. 96; Oude muur schilderingen in de kerk te
Bathmen in Overijssel, in Verh. K. Ak. v. W., afd. Lett. 1872; De Bôrô-Boedoer op
het eiland Java, afgebeeld door F.C. W i l s e n met tekst door C. L e e m a n s naar
de verhandelingen van F.C. W i l s e n en J.P.G. B r e w a a r d , en andere bescheiden,
2 dln. (Leiden 1873-74); Voorwerpen van vroegeren tijd uit een terp te Hartwerd in
Friesland in Verh. K. Ak. v. W., afd. Lett. 1874; Opmerkingen over de uitgaaf van
het werk Bôrô-Boedoer op het eiland Java in Versl. en med. K. Ak. v. W. 1874, blz.
216; Het romeinsche grafteeken van Dodewaard in Verh. K. Ak. v. W., afd. Lett.
1875; Oud-Aegyptische geneeskundige handschriften in Versl. en med. K. Ak. v.
W. 1876, blz. 250; Opschriftkundige opmerkingen in Versl. 1877, blz. 132;
Voorwerpen van vroegeren tijd uit een terp te Hartwerd in Versl. 1877, blz. 180;
Over het Aegyptische doodenboek in Versl. 1877, blz. 276; Bedenkingen tegen
eenige punten in een verslag van Rijks adviseurs in Versl. 1878, blz. 273; Over een
steenen wigge of bijl van zeldzamen vorm in Versl. 1878, blz. 345; De
onderteekeningen van een grieksch-aegyptisch koopcontract op papyrus in Versl.
1880, blz. 222; Over een plaats van Paulus Aegyneta, betreffende verschillende
pijlsoorten in Versl. 1883, blz. 4; Grieksche opschriften uit Klein- Aazië in Verh. K.
Ak. v. W., afd. Lett., 2 dln., 1888 en 1890.
Zie omtrent hem: W. P l e y t e in Levensberichten achter het Jaarboek der Kon.
Acad. van Wetenschappen 1894 blz. 1, en A.E.J. H o l w e r d a in Nederlandsche
Spectator van 21 Oct. 1893.
Ramaer

[Leemans, Mr. Jasper Andreas Adrianus]
LEEMANS (Mr. Jasper Andreas Adrianus), geb. te Zalt-Bommel 21 Jan. 1819, overl.
te Amsterdam 29 Mrt. 1884, was de tweede zoon van Dr. W. L e e m a n s en G.
G a n d e r h e y d e n . Toen
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hij 2 jaren oud was, vestigden zijn ouders zich te Leiden. Hij studeerde te Leiden,
waar hij 6 Febr. 1836 werd ingeschreven en waar hij 22 Mei 1840 promoveerde op
een dissertatie: Crimen incendiae. Hij vertrok, na met goed gevolg afgelegd examen
voor Indisch ambtenaar 1e klasse, in 1842 naar Nederlandsch-Indië, waar hij toen
tweede, in 1844 eerste klerk aan het hoog gerechtshof en aan het hoog militair
gerechtshof werd, beide te Batavia. In Juni 1846 werd hij lid van den raad van Justitie
te Samarang en in 1849 advocaat-generaal bij het hoog gerechtshof en
substituut-fiscaal bij het hoog militair gerechtshof te Batavia.
In 1852 ging hij met verlof naar Nederland. Op 23 Nov. van dat jaar werd hij in
het kiesdistrict Tiel tot lid der Tweede Kamer gekozen en nam 2 Dec. zitting. Na de
ontbinding ten gevolge der Aprilbeweging werd hij 17 Mei 1853 niet herkozen.
Waarschijnlijk omdat hij van oordeel was, dat hij nog te kort lid was om tegenover
de vele indische specialiteiten, die de Kamer toen telde, zijn stem te laten hooren,
heeft hij den eersten tijd van zijn lidmaatschap gezwegen. Eenmaal slechts, op 9
Mrt. 1853, heeft hij het woord gevoerd over een onderwerp, zijn district betreffende.
Eén bijzondere daad heeft hij gedaan door in afwijking van al zijn liberale
partijgenooten te stemmen tegen de motie van Doorn, waarin bij de regeering werd
aangedrongen op krachtige maatregelen tegen de handelwijze van den pauselijken
stoel in zake de allocutie, waarbij het Protestantisme tot heidendom verklaard werd,
en de instelling der bisschoppelijke hiërarchie.
Hij ging te Amsterdam wonen en heeft zich daarna niet met de publieke zaak
ingelaten. Hij reisde voor zijn gezondheid vele badplaatsen af, maar vond daarbij
weinig baat.
Hij huwde 11 Juli 1846 A d r i a n a M a r i a B i k , geb. 5 Mrt. 1828, overl. 24 Apr.
1896; het huwelijk was kinderloos.
Ramaer

[Leemans, Mr. Joannes François]
LEEMANS (Mr. Joannes François), geb. te Heusden 7 Dec. 1767, overl. te Haarlem
17 Juni 1807, was de zoon van Dr. F r a n ç o i s T i l e m a n L e e m a n s en
Adriana Rietvelt.
Hij werd 24 Juli 1786 als student te Leiden ingeschreven en promoveerde aldaar
19 Juni 1790 in de rechten op een dissertatie: De inficiatione instrumentorum.
Hij werd eenige jaren later lid van den raad der stad Heusden en lid van het
bestuur van stad en lande van Heusden. Daar hij een warm patriot was, bleef hij
beide in 1795.
In dat jaar werd hij door de stad Heusden afgevaardigd naar de Staten van Holland.
Hij was als zoodanig lid der deputatie van die staten bij de installatie van den nieuwen
president van het hof van Holland en Zeeland. Bij de verkiezingen in het begin van
1796 voor de nationale vergadering was hij nog te jong om gekozen te worden
omdat daarvoor de leeftijd van 30 jaar vereischt werd. Hij werd nu benoemd tot
secretaris van het provinciaal comité voor den verkoop van domeinen van Holland,
waartoe door de staten besloten was. Als beginsel was aangenomen, al hetgeen
verkoopbaar was, te verkoopen, maar de duinen alleen te verkoopen in overleg met
de commissie van superintendentie daarover.
Op 2 Febr. 1798 werd hij met twee anderen benoemd in een commissie tot het
werk der rivieren en dijken.
Op 15 Juli d.a.v. werd hij in het kiesdistrict Heusden tot lid van het
vertegenwoordigend lichaam gekozen. Hoewel de jongste in jaren, was hij daar een
invloedrijk lid.
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In hetzelfde jaar werd hij secretaris van het provinciaal comité van Holland
betreffende de doorsnijdingen en verdere werken op de bovenrivieren.
Toen de staatsgreep van 19 Sept. 1801 de besturen in reactionnairen zin wijzigde,
werden, in plaats van de agenten (ministers), raden, elk van 3 leden, ingesteld;
alleen de agent van Buitenlandsche Zaken bleef onder den titel secretaris van staat
zijns functie behouden. Leemans werd 3 Dec. 1801 benoemd tot lid van den raad
voor Binnenlandsche Zaken, waartoe Onderwijs behoorde. Hij verhuisde nu naar
den Haag. Hij werd bovendien begin Oct. 1803 lid der commissie van
superintendentie over de groote rivieren.
Onder den raadpensionaris Schimmelpenninck werden de besturen der
departementen van algemeen bestuur weder eenhoofdig. Leemans werd nu 19 Juli
1805 met ingang van 1 Aug. d.a.v. benoemd tot lid van den uit 7 leden bestaanden
raad van Financiën van het departement Holland.
Toen deze besturen door koning Lodewijk werden opgeheven, en tegelijk Holland
verdeeld werd in Amstelland en Maasland, werd hij 8 Mei 1807 benoemd tot een
der 6 assessoren van Amstelland, dat ongeveer uit het tegenwoordige Noord-Holland
bestond. Hij mocht hier slechts zeer kort werkzaam zijn.
Hij huwde 30 Juni 1791 W i l h e l m i n a A d r i a n a S t e r c k , geb. 23 Jan. 1770,
die hem overleefde en bij wie hij 2 zonen, van wie een jong stierf, en 5 dochters
had.
Ramaer

[Leemputte, Henricus van den]
LEEMPUTTE (Henricus v a n d e n ), geb. te 's Hertogenbosch 1588, overl. 1657,
was leerling van den beroemden Johan Lantfort, een der sieraden van de
fraterschool. Zijn hoogere studiën deed hij te Leuven, waar hij in 1614 het licentiaat
in de godgeleerdheid behaalde. Hij werd daarna professor in het seminarie te
Mechelen, in 1616 aan het seminarie te 's Hertogenbosch, in 1620 kreeg hij zijn
benoeming tot kanunnik. Toen bij de reductie der stad vele geestelijken de stad
moesten verlaten, nam hij de parochieele zorg op zich. Na den dood van den
bekenden Ophovius bestuurde hij als vicarius capitularis het bisdom van 1637-4O.
Vooral na den vrede van Munster had hij met vele moeilijkheden te kampen, maar
ondanks de vervolging bleef van den Leemputte in de stad, tot hij gedwongen werd
te vluchten. Een overlevering meldt, dat hij te Esch zich verscholen heeft en ook
aldaar is gestorven.
Kleijntjens

[Leenhof, Frederik van]
LEENHOF (Frederik v a n ), geb. te Middelburg in Aug. 1647, overl. te Zwolle in Nov.
1612. Hij werd in 1670 predikant bij het nederlandsche gezantschap te Abbeville
(aan den mond van de Somme), daarna te Nieuwvliet (Zld.) van 1673 tot 1680, te
Velsen tot 1681 en te Zwolle, waar hij in 1710 uit zijn ambt ontslagen is. Zijn
geschriften vóór den tegen hem gevoerden strijd waren: De godgeleerdheit van J.
Coccejus verdedigd (1684); Keten der h. godgeleerdheid, twee deelen (Middelb.
1678, 3e dr. Amst. 1685; herdr. Amst. 1700); Kort onderwijs in de christ. religie
volgens de ordre van de H. Schrift (4e dr. Middelb. 1680, en in het Fransch vertaald);
Het leven van koning Salomo en een verklaring over zijn prediken (Zwolle 1700);
Zedig en christelijk verandwoordschrift aan de classis Zevenwouden, waarin Cocceji
godgeleerdheid met de keten verdedigd wordt; De geest en de conscientie der
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1683; 4e dr. 1700). De strijd tegen hem begon na zijn boek: Den hemel
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op aarde, of een korte en klare beschrijving van de ware en standvastige blijdschap,
zoo naar de reden als naar de H. Schrift voor allerlei slag van menschen en in allerlei
voorvallen (Zwolle 1703). Men zeide dat hij hierin betoogde dat ‘ware godsdienst
voor den mensch het ware geluk is, en dat reeds het vooruitzicht van dit genot een
bron is van zuivere blijdschap’. Tal van predikanten en professoren lazen in deze
bespiegelingen de opwekking tot volkomen onderwerping aan een blind noodlot en
verklaarden tevens dat deze leer spinozistisch en dus goddeloos was. Zij meenden
dat hij niet van godsdienst in algemeenen zin had mogen spreken, maar de waarheid
in haar bepaalde en erkende vormen had moeten aanbevelen.
Onhandige verdedigers maakten de zaak niet beter (zie beneden). Naar zijn eigen
verantwoording werd nauwelijks geluisterd.Vrij algemeen is hij door de synoden
veroordeeld. In Holland was de verkoop van zijn geschriften verboden. Friesland
en Holland werkten samen om hem te ontslaan. De synode van Overijsel besloot
daartoe in 1708. Zijn Gemeente en de Staten handhaafden hem daarop, totdat hij
zelf zijn ambt op 1 Jan. 1711 met een afscheidsrede neerlegde, welke door een
ander is uitgegeven als: Wel doorwrogte en aanmerkelijke afscheidspredikatie (Amst.
1712). Eerst in 1716 werd de censuur tegen den kerkeraad, die hem had
gehandhaafd opgeheven. Men spreekt wel van ‘Leenhovianen’ als van zijn
volgelingen, maar sectarisch zijn hij en de zijnen nooit geweest. Zijn bestrijders
waren vooral: Taco Hajo van den Honert (zie dl. VIII, kol. 819-821), Florentinus
Bomble (zie dl. V, kol. 46), Johannes d'Outrein (zie dl. II, kol. 1047-49), Petrus Hamer
(zie dl. III, kol. 538; d e B i e en L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. III, 491), Melchior Leydekker (zie dl. IV, kol. 910-913), Johannes Creyghton
(zie dl. IV, kol. 476). Als verdediger van Leenhof trad op de ons onbekende schrijver
van Redekunstige aanmerkingen ter wederlegging van den brief van Van den Honert
geschreven tegen den Hemel op aarden (Zwolle 1704). Leenhof zelf schreef in dien
strijd nog: Den hemel op aarden opgehelderd (Zwolle 1704); Korte antwoord op den
brief v. van den Honert wegens de redenkunstige aanmerkingen enz. (Zwolle 1704);
Johannes Creyghtons aanmerkingen op den hemel op aarden (Fran. 1704). De
catalogus Bibliotheca theologica et philosophica (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans
1900) vermeldt onder no. 9252 nog de titels van een groot aantal geschriften die
tot deze polemiek behooren.
Zijn portret komt voor met andere predikanten op een schilderij van 1691 in de
Hervormde kerk te Zwolle; zijn portret is gegraveerd door P. van Gunst naar R.
Koets.
Zie. B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 358-362, III ('s Hert.
1856), 668; J. R e i t s m a , Gesch. v.d. hervorming en de herv. kerk der Ned. 3e dr.
(Utr. 1916), 677; R. A r r e n b e r g , Naamregister v. nederd. boeken tot 1787, 300;
M o u r i k e n N o o r d b e e k , Naamrol der godgel. schrijvers, 4e dr. (Amst. [1752]),
200 en register in voce; Kerkelijk handboek (1908) Bijl., 146 (te verbeteren), (1909)
Bijl., 140, (1912) Bijl., 157; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk
en Niermans 1900), 354 (no. 9252); Archief voor kerkel. gesch. V (1834), 362, 374
v.; Ned. Archief voor kerkel. gesch. VIII (1848), 62; W.G. v a n d e r T a k , Bento
de Spinoza ('s Gravenh. 1928), 194.
Knipscheer

[Leerdam, Gijselbert van]
LEERDAM (Gijselbert van), kartuizer, overl. in de chartreuse bij Enghien 25 Nov.
1441. Hij was geprofest monnik van het klooster bij Enghien,
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waar hij als vicarius is gestorven na meer dan vijftig jaren in de orde van Sint Bruno
te hebben geleefd. Ook in andere kloosters heeft hij verblijf gehouden. Hij schreef
voor de kartuizers van Enghien een deel van het bij hen in gebruik zijnde homiliarium,
alsmede een antiphonarium in twee deelen en vele andere boeken.
Zie: A. B e e l t s e n s e n J. A m m o n i u s , Chronique de la chartreuse de la
Chapelle à Hérinnes lez- Enghien, publiée par E. L a m a l l e S.J. (Louvain 1932),
20, 21, 56.
Scholtens

[Leeuw, Isaäc de]
LEEUW (Isaäc d e ), geb. te Utrecht 21 Mei 1740, overl. te Rotterdam 3 Sept. 1775.
Hij was predikant te Garderen in 1765, van hetzelfde jaar tot 1771 te IJselmonde,
daarna te Tiel, sedert 1772 te Rotterdam. Na zijn dood werden zijn Nagelaten
leerredenen, benevens eene doorloopende verklaring over den brief van Judas en
2 Petri 2 door G.J. N a h u y s uitgegeven (Amst. 1776) met een portret; Het geloof
in deszelfs aart en vrugt verklaard in eenige nagelaten Leerredenen (Rott. 1778;
zesde druk Amst. 1781) is wellicht hetzelfde werk als het eerstgenoemde; Biddags
Leerredenen over Hebr. 2:3, 8. Proeven van zijn geleerdheid vindt men overigens
in Opuscula Sociëtatis, cui tessara: Tendimus ad idem (Traj. ad Rhen. 1778-82).
Daarin komen artikelen voor over Gen. 1:24, verschillende psalmen, Gal. 4:25, Mc.
14:3, Joh. 12:3, 1 Tim. 2:8-15 enz.
Zijn portret is gegraveerd door L. Brasser.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 362, III ('s Hert. 1856),
668; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 128, 156, (1907) Bijl., 153, 167; Bibliotheca
theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 355, 784 (no. 527)
portret; R. A r r e n b e r g , Naamregister v. nederd. boeken tot 1787, 301; Boekzaal
der gel. wereld (1777), 179.
Knipscheer

[Leeuwen, Gerbrand van]
LEEUWEN (Gerbrand v a n ), geb. te Boskoop 9 Sept. 1643, overl. te Amsterdam
11 Mei 1721. Zijn grootvader C. v a n L e e u w e n M z . was te Boskoop predikant
geweest, van 1619 tot zijn dood in 1637 en is opgevolgd door zijn vader C. v a n
L e e u w e n (L e o n i n u s ) C z ., die er stierf in 1681. Gerbrand van Leeuwen stond
te Velsen (1665-75), te Amersfoort (1675-78), te Haarlem (1678-81) en te
Amsterdam, waar hij in 1686 ook hoogleeraar werd aan het athenaeum en in 1712
emeritus werd. Zijn inaugureele rede was: Oratio de perpetuo ecclesiae doctore
Mose, fundamento eorum quae deinde tradita sunt (Amst. 1686). Hij was gehuwd,
eerst met M a r i a v a n C o l l e n , daarna met J a c o b a B a l k e . Hij schreef: De
sendbrief Pauli aan de Romeynen verklaart; het eerste gedeelte hiervan, over Rom.
1 en 2, verscheen te Amsterdam in 1684; een verbeterde uitgave, over Rom. 1-8,
onder den titel: Het gelove ende betragtinge der heyligen, getrocken uit haar eerste
beginselen en vervat in d'uytlegging des briefs Pauli aan de Romeynen, twee deelen
(Amst. 1688). Het vervolg verscheen te Amsterdam in 1699. Hetzelfde werk
verscheen nog eens in vier deelen (Amst. 1743). Ook zijn: De Handelingen der H.
apostelen, beschreven door Lucas, uitgebreid en verklaart (Amst. 1704) is in 1723
(?) aldaar herdrukt en bovendien in het Hoogduitsch uitgegeven te Bremen in 1708.
Ook gaf hij uit: Muyderbergs herbouwde kerckgevaarte, Ex. 20:24 (Amst. 1686).
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Een door D.v.d. Plaes geschilderd portret is in de universiteit te Amsterdam. G.
Edelink en P. Schenk graveerden portretten naar A. Boonen, D.v.d. Plaes naar P.
Schenk en naar D.v.d. Plaes,
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voorts D. Danckerts, J. Gole, P. Pickaert en een onbekend kunstenaar.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 362, III ('s Hert. 1856),
668; R. A r r e n b e r g , Naamregister v. nederd. boeken tot 1787, 302; N o o r d b e e k
e n M o u r i k , Naamrol der godgel. schrijvers, 4e dr. (Amst. [1752]), 381, 398,
Register; Nederland in Woord en beeld (Leiden, Burgersdijk en Niermans, 1924),
286; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 106, (1908) Bijl., 101, 116, 146, (1910), 151;
Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 784
(no. 529, 530); R. D i j k s t r a , Gedenkboek der Nederd. Herv. Gem. van Amsterdam
(Amst. 1928), 197.
Knipscheer

[Leeuwen, Adriaan Marius Schagen van]
LEEUWEN (Adriaan Marius S c h a g e n v a n ) geb. te Delft 9 Juni 1821, overl. te
ter Neuzen 15 Sept. 1906, was de zoon van J o a n n e s A d r i a a n S c h a g e n
v a n L e e u w e n , apotheker, en N e e l t j e d e R u y t e r .
Hij werkte op een notariskantoor te Delft en deed met goed gevolg examen voor
candidaatnotaris. In Dec. 1847 werd hij benoemd tot secretaris der gemeenten
Vrijenban, Abtsrecht, Akkersdijk en Vrouwenrecht, alle vier om Delft gelegen.
Op 5 Febr. 1858 werd hij benoemd tot notaris te Delft. Hij verkreeg toen ontslag
als secretaris der gemeente Vrijenban, met welke Abtsrecht en Akkersdijk in 1855
vereenigd waren, terwijl Vrouwenrecht toen met Schipluiden vereenigd was. Hij
werd tot lid van den raad van Delft gekozen, terwijl zijn medeleden hem later tot
wethouder kozen.
Ook werd hij 26 Juni 1877 als candidaat der liberale partij in het kiesdistrict Delft
tot lid van de Tweede Kamer gekozen. Dit was, daar voor dit district steeds
conservatieve, later clericale leden zitting hadden, iets zeer bijzonders, gevolg van
de achting, die men hem toedroeg en van de ingezonden stukken in de bladen van
den tegencandidaat, die met hem in herstemming kwam. Van Leeuwen heeft in de
Kamer geen rol van beteekenis gespeeld en werd bij zijn periodieke aftreding door
een antirevolutionnair vervangen.
Toen hij in 1889 zijn betalingen staakte, werd hij gevangen genomen en heeft hij
een nacht op de Prinsengracht te 's Gravenhage in voorloopige hechtenis
doorgebracht. Toen het de justitie bij onderzoek bleek, dat van Leeuwen zich niet
met andermans geld verrijkt had en geen oneerlijkheid maar slordigheid in het spel
was, is hij den volgenden dag uit arrest ontslagen. Hij verzocht nu ontslag als notaris,
dat hem 17 Apr. 1887 eervol verleend werd.
Hij ging eerst te Deventer en daarna te ter Neuzen, waar zijn broeder een
azijnfabriek had, wonen.
Hij huwde J u l i a n a G e e r t r u i d a R a a y m a k e r s , geb. 26 Mei 1823, bij wie
hij 2 zonen en een dochter had.
Ramaer

[Le Febure, Guillaume René]
LE FEBURE (Guillaume René), baron d e S a i n t -I l d e p h o n t , geb. te
Sainte-Croix-sur Orne 25 Sept. 1744, overl. te Augsburg 27 Juli 1809, litterator en
geneeskundige. Hij werd uit een adellijk geslacht geboren, trad in 1769 in militairen
dienst bij een compagnie van het huis des Konings, doch verliet den dienst om zich
aan de studie der medicijnen te wijden. Hij promoveerde 11 Mrt. 1777 te Reims tot
doctor in de medicijnen, was eenigen tijd stadsgeneesheer te Versailles en
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hoofd werd van een zgn. gezondsheidshuis ter behandeling van venerische ziekten.
In 1785 keerde hij naar Frankrijk terug en werd toen benoemd tot lijfarts van den
lateren koning Lodewijk XVIII. Na de revolutie emigreerde hij (1790) en doorreisde
de Nederlanden, Duitschland en Italië, onderwijl de geneeskunst uitoefenende. In
1801 in Frankrijk weergekeerd, vluchtte hij wederom naar Duitschland en oefende
de praktijk uit te München, Augsburg en Frankfort am Main. Op 8 Mei 1809 benoemd
tot chef-geneesheer van het hospitaal te Augsburg, stierf hij kort daarna aan de
typhus, waarmede hij besmet werd door de vele fransche gewonden, die het hospitaal
waren binnengedragen.
Nadat hij in Frankrijk reeds verscheidene letterkundige (blijspelen, gedichten enz.)
en geneeskundige werken had geschreven, verscheen tijdens zijn verblijf in Holland
Itinéraire historique, politique, géographique etc. des VII Provinces-Unies des PaysBas, de leur territoire et colonies (2 dln. met krtn., la Haye 1782-81, herdr. 1790).
Dit werk bevat een geschiedenis van ons land, verder de aardrijkskunde,
staatsinrichting, beschrijving van handel, zeden en gewoonten, wetenschap en
kunst, benevens een alphabetische lijst van bekende Hollanders. Aan het eind van
het tweede deel zegt de schrijver dat op- en aanmerkingen gezonden moeten worden
‘à nôtre domicile à Amsterdam dans le Doelestraat’ (1781). Verder zette hij voort
Le Mercure historique, politique et littéraire (CLXXXX e.v., 1781 enz.), een
maandelijksch periodiek, dat in 's Gravenhage verscheen.
Op geneeskundig gebied verschenen van hem in Holland: Consultation sur la
maniere de guérir et de se preserver des fièvres putrides-bilieuses et intermittentes
qui règnent dans l'automne à Amsterdam. - Consultatie over de wijze enz. In Fr. en
Ned. (Amsterdam 1780); daarna: Mémoires cliniques sur les maladies vénériennes
(Utrecht 1781), vert. onder den titel Verhandeling over de Venus-ziekten uit
ondervinding en waarnemingen opgesteld (Utrecht 1781), in het voorbericht van
welke vertaling wordt medegedeeld, dat het fransche origineel voor het eerst in
1780 anoniem verschenen was; verder: Observations pratiques, rares et curieuses
sur divers accidens vénériens (Utrecht 1783), vert. als Zeldzaame en aanmerkelijke
practicale waarnemingen over verscheide toevallen der Venus-ziekten (Utrecht
1783). Ten slotte verschenen nog hier te lande Macbeth, tragédie en cinq actes
(Utr. 1783) en Polixène, tragédie en 5 actes et en vers (Utr. 1785). De na 1785 in
het buitenland verschenen werken van Le Fébure kunnen wij hier niet opsommen.
Zie: Nouvelle biographie générale XXX (1859), 302; Biograph. Lexikon der
hervorragenden Aertzte III (1886), 651; Alg. Ned. Fam. blad (1883), 41, 5; Bibliotheca
medica neerlandica (1930), 200, 224, 226.
Wijnman

[Leiden, Engelbert van]
LEIDEN (Engelbert v a n ), ook E n g e l b r e c h t Y s b r a n t z . v a n L e i d e n en
E n g b a r d u s S c h u t v a n L e i d e n genoemd, geb. waarschijnlijk te Leiden
omstr. 1410, overl. waarschijnlijk ook te Leiden omstr. 1503. Wij ontmoeten hem
voor het eerst te Keulen in 1435. Vermoedelijk is hij dan van de beroemde school
van de broeders des gemeenen levens te Zwolle naar de universiteit te Keulen
gegaan. Hij werd ingeschreven in de faculteit der vrije kunsten. In 1538 promoveerde
hij tot licentiaat, en wellicht spoedig daarna tot magister artium. Op 29 Jan. 1458
werd hij benoemd tot rector van de ‘groote school’, de instelling van de stad, te
Leiden, welke school het eerst genoemd wordt in 1324
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en omstreeks 1428 zich bevond in een deel van het oude huis Lockhorst aan de
Pieters Kerkgracht. In plaats van, zooals van hem verwacht werd, deze school tot
nieuwen bloei te brengen, schijnt hij een bijzondere school, een ‘bijschool’, te hebben
opgericht, waarmee hij blijkbaar concurreerde met de stadsschool. Er bestaat nog
een ‘keur’ tegen de bijscholen te Leiden uit 1475, doch al zeide men hem zelfs de
school op, hij schijnt zich toch gehandhaafd te hebben. De stedelijke regeering
gebruikte hem zelfs om latijnsche stukken op te maken en te vertalen. In 1503 wordt
in zijn plaats een ander genoemd. Foppens (zie beneden) bewaarde voor ons een
brief van Wessel Gansfort (zie dl. V, kol. 195-197), waaruit groot verschil van meening
blijkt tusschen beiden over kerkelijke gebruiken, vooral over de aflaten. Engelbert
staat de meening voor dat de kerk toch geleid wordt door den Geest van God.
Gansfoort zegt: de Kerk kan dwalen. Engelbert noemt dat Godslastering. Hij wordt
ook als ‘versificator et grammaticus’ aangeduid. Foppens noemt als van zijn hand
verschenen: Tractatus metricus de locis rhetoricis. Ook schreef hij: De moribus
mensae carmen en Dialogus de pane, interlocutoribus pane, pistore et esore, versu
heroïco scriptus (Leid. 1509). Uit deze geschriften, van welke de beide laatste
aanwezig zijn in de Athenaeumbibliotheek te Deventer, mogen wij afleiden, dat hij
het opkomend humanisme te Leiden op waardige wijze heeft vertegenwoordigd.
Erasmus droeg hem bijzondere hoogachting toe. Hij was de vader van den schilder
C o r n e l i s E n g e l b r e c h t s v a n L e i d e n (1468-1533), die de leermeester is
geweest van Lucas van Leiden.
Zie: M. v a n R h i j n , Engelbert van Leiden in Ned. Archief voor kerkgesch. XX
(1927), 289-295, en de literatuur op blz. 289, aant. 1; ook Ned Arch. XXII (1929),
254, 267; J. F r . F o p p e n s , Bibliotheca Belgica, sive virorum in Belgio vita
scriptisque illustrium catalogus, librorumque nomenclatura (Brux. 1739) I, 263.
Knipscheer

[Lelyveld, Frans van]
LELYVELD (Frans v a n ), fabrikant en letterkundige, geb. te Leiden 14 Mrt. 1740,
overl. 1785, was het 6e kind van W i l l e m v. L. (overl. 1769) en J o h a n n a
A g a t h a v a n C i n g e l s h o u c k . De vader had een lakenfabriek, waarin de zoon,
na de latijnsche school afgeloopen te hebben, werd opgeleid. Doch de 13-jarige
mocht zich tevens laten inschrijven als student aan de hoogeschool. Als meer
studenten van zijn dagen voelde hij grooten lust en sterke behoefte, om meer te
weten van de vaderlandsche taal- en letterkunde, waarvoor echter pas in 1797
Leiden den eersten leerstoel kreeg met M. Siegenbeek als hoogleeraar. Daarom
liet de 18-jarige student-koopman zich graag door H.A. Kreet vinden als lid van het
in 1757 (November) opgerichte leidsche studentengezelschap Linguaque Animoque
Fideles, ‘ter opbouw van Neerlands moedertaal’. Met hen stichtte v. L. ‘de
Maendelijksche Bijdragen ter Opbouw van Neerlands Tael- en Dichtkunde’ (Leiden
1 Nov. 1758 tot 1 Dec. 1762), in 2 dln., gebundeld als Tael- en Dichtkundige
Bijdragen (Leiden 1760-62). Voor hun anoniem critisch tijdschrift vonden zij eerlang
medewerking in twee genootschappen, gelijk van zin en doel als het leidsche: het
utrechtsche studentengezelschap, Dulces Ante Omnia Musae (opgericht Nov. 1759)
en de letterlievende kring te Hoorn, Magna molimur Parvi (Oct. 1759). Bij D.A.O.M.,
waarvan Kreet buitenlid werd, kreeg van L. een kundig mede-criticus voor ingeleverde
pennevruchten in M. Tijdeman, terwijl hij zeer bevriend raakte met N. Hinlopen in
Hoorn. Toen na 3 jaar L.A.F. zich
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ook op de beoefening der oudheidkunde wenschte toe te leggen, werd het
omgedoopt in Minima Crescunt (Januari 1761). Hoofdmannen waren er Kreet, van
L. en Tollius, die in diep geheim voor de buitenwereld de redactie van de Bijdragen
bleven voeren, ook toen deze in de Drie-maandelijksche Nieuwe Bijdragen (1763-66)
werden voortgezet. Weldra berustte de hoofdleiding, geheel belangeloos, alleen bij
van L. als ‘voogd’. Medewerkers had hij o.a. in Kluit, Tijdeman, van Goens, Alewijn,
Joh. Fortman. Van zijn hand verschenen er behalve critieken, verhandelingen (o.a.
over ‘Veede en Oorveede’), ook gedichten, alles anoniem, van welke van L.'s ‘De
Dichtkunst aan de wijsheid’ in rijmlooze alexandrijnen een protest tegen de
heerschende richting van Feitama c.s. is. Van L., die sinds 1760 zijns vaders comptoir
had overgenomen, hield al minder en minder tijd voor Minima, werd daarom tegen
het eind van 1761 buitenlid, zooals vele leden. Zoodoende verliepen de
vergaderingen gaandeweg. Intusschen bracht de ‘ieverende zucht om nut te doen
met de eigen tael te helpen op bouwen’ hem als echt patriot, die ‘met applicatie
Hooft's Historiën en Vondel's treurspelen leest’, op de gedachte, om met trouwe
medewerkers van het tijdschrift de handen ineen te slaan ter oprichting van een
algemeene maatschappij der vaderlandsche letteren op voorbeeld van de Académie
française, waarop Tijdeman in de ‘Proeve van Oudheid-, Taal- en Dichtkunde’ van
D.A.O.M. reeds in 1761 ook doelde, v.L. zond in het najaar van 1765 circulaires aan
medewerkers van de Bijdragen en vroegere kunstgenooten. Het gelukte hem, met
twee er van, Mr. Kreet uit Rotterdam en Ds. Paludanus uit Wassenaar, te zijnen
huize den 26 Maart 1766 de 95e zitting van Minima te houden. Daar werd het
ontwerp gevormd, om zich tot een Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
uit te breiden en besloten, verschillende lettervrienden in en buiten Leiden tot
medeleden uit te noodigen. ‘'t Is ernst met de maetschappij der Letterkunde..., ik
heb er een goed uitzicht op’, schrijft hij 3 April 1766 aan zijn jongeren, genialen
vriend van Goens, op zijn 18e jaar benoemd tot buitengewoon hoogleeraar te Utrecht,
die ook met groot verlangen naar zulk een stichting uitzag en weldra tot buitenlid
werd benoemd. Toen 18 Juli 1766 de eerste algemeene vergadering van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden werd gehouden - 11 leden
van de 31, die de naamlijst telde - om onder leiding van Mr. H.A. Kreet en van L.
de nieuwe vereeniging te organiseeren, droeg na de opening door Kreet, van L.
een dichtstuk voor, door hem ‘gemaekt ter gelegenheid dezer vergaderinge’. In de
buitengewone vergadering van 9 Sept. 1766 werd van L. bij het ‘aanstellen der
Amptenaren’ tot ‘briefwisselaar’ benoemd, welken zeer gewichtigen post, sinds het
volgende jaar als ‘briefschrijver’ betiteld, hij tot 1774 waarnam. Van 1777-83 was
hij secretaris der Mij en bezorgde als zoodanig de uitgave van het 4e, 5e en 6e deel
harer werken (1779, 1781, 1783), waarvan in 1772 het 1e deel was verschenen. In
menige jaarvergadering werd hij aangewezen als mede-gecommitteerde, om
ingekomen verhandelingen en dichtstukken te beoordeelen. De Nieuwe Bijdragen
(‘waarvan onze Maatschappij oorspronkelijk is’, schrijft van L. in October 1768 aan
van Goens) werden na 2 jaar stilstand ‘gecontinueerd als de verhandelingen van
de Maatschappij’.
Het is van L.'s verdienste, dat niet alleen op zijn initiatief uit de meergenoemde
drie letterlievende genootschappen de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden gevormd werd, maar

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

596
ook, dat hij bijna 20 jaar met weergaloozen ijver hare belangen heeft gediend. Als
‘een der eerste Grondleggers der Maetschappije en dezelve uit kleine beginselen
tot luister en aanzien hebbende helpen opvoeren, was zijn hart aan haere belangen
geheel verbonden. Hij was met zijn bedrevenheid in alle deelen der Nederlandsche
Letterkunde, met zijn juist en welwillend oordeel, met zijn geest voor orde,
nauwkeurigheid en netheid, onvermoeid bezig in het uitdenken en te werk stellen
der beste middelen om (haren) luister te vermeerderen. Zijn werkzame ijver werd
steeds aangewend, om ons met raad en daad in grootere of kleinere zaken ten
dienste te zijn. Alle de aantekeningen van hetgeen nu zedert twintig jaren bij ons
verricht is, getuigen dit op de treffendste wijze.’ Aldus herdacht de voorzitter der Mij.
in de jaarvergadering van 1785 het afgestorven lid. En 140 jaar later getuigt Dr. J.
Wille: ‘De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde mag men omtrent geheel
het werk van van Lelyveld noemen in plan, stichting en stage verzorging’. Sterk in
het plannen maken had de geestdriftige pionier der jonge Maatschappij van den
beginne af aanhoudend ‘een korf vol werk’. Echter bleken zijn talent en kunde niet
evenredig aan zijn buitengewonen ijver. Bovendien waren hem de omstandigheden
niet gunstig: zijn leven te kort; zijn leege tijd, om zich te bekwamen (‘hoe weinig ik
noch geoefend ben’, getuigt hij Dec. 1767 aan v. Goens, die hem, wien taalstudie
een oude liefhebberij was, tot het lezen en bewonderen van de groote duitsche
dichters van die dagen bracht) te weinig; de noodige samenwerking en de begeerde
en verwachte medewerking te gering. Van L. overleed reeds op 45-jarigen leeftijd.
Zijn comptoir, waar hij in 1769 wel geschikte hulp kreeg, maar ook plannen opzette
voor een lakenfabriek in Amersfoort - waartoe hij ‘reeds alle mogelijke aanstalte
gemaakt en zeer groote kosten aangewend had, dog daarin door een zeer
onverwagten dood (werd) verhinderd’ -, voorts zijn bemoeiingen als secretaris van
het Departement Leiden van de in 1777 te Haarlem door de Hollandsche Mij van
Kunsten en Wetenschappen opgerichte Oeconomische Tak (sinds 1921 de Nederl.
Maatschappij voor Nijverheid en Handel), om tot herstel van ‘het diep verval van
onze handwerken’ te komen, gunden hem weinige uren ‘van uitspanning in
Letterliefhebberij’. Voor zijn lievelingsplan, ‘het Nederduitsch Woordenboek’, dat zooals hij in 1766 aan van Goens verzekert - ‘al lang in mijn hersens is’ en waarvan
hij sinds 1771 een Beredeneerd Plan (1773) en een Nader Ontwerp (tot het
vervaardigen van een Algemeen Omschrijvend Woordenboek der Nederlandsche
Tale) hielp opstellen (1774), verzamelde van. L. voortdurend bouwstoffen. In 1776
hoopt hij de excerpten van Scheeps- en Zeetermen in Hawkesworth's Reizen rondom
de Wereld en van Zorgdrager's Groenlandsche Visscherij en Walvischvangst
binnenkort in orde te hebben. In de Vergadering van 1780 ontving de Mij als bouwstof
voor het Woordenboek een exemplaar van Hooft's Nederlandsche Historiën (1667),
waarin van L. ‘alle de woorden, welke hem aantekeningswaardig zijn voorgekomen,
onderschrapt heeft, om verders door onzen Loonschrijver op octavo-blaadjes
gebracht te worden’. (Zulk een Blad- of Loonschrijver was in 1776 op van L.'s voorstel
aangenomen, om ‘den ezelachtigen arbeid’ der Leden in het excerpeeren te
verlichten.) Door te slappe samenwerking was er te trage gang in ‘het toereeden
van ons Woordenboek’, waarover van L. zich meermalen beklaagde. In de
jaarlijksche vergadering van 1783 werd hij met Clignett en Steen-
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winkel tot gecommitteerde benoemd, ‘ten einde dit groote werk der Mij. met des te
gezamenlijker ernst worde voortgezet’. Wat van L. vreesde, is geschied: na 25 jaar
zijn de pogingen voor een uitgave opgegeven. Evenmin kwam er iets van een
Historia Litteraria onzer Nederlandsche Dichters, een middel, waarop hij in 1766
reeds van Goens wees, om de Hollanders hun eigen schrijverste doen kennen en
nog in zijn laatsten brief aan dezen (18 Mei 1781) terugkomt. Evenmin van een
algemeene spellingregeling; evenmin van een Nederlandschen Gradus ad
Parnassum, om kunstenaars op te kweeken, waarover hij ook met van Goens
meermalen correspondeerde; noch van een werk, ‘waaromtrend (zoo schrijft hij in
April 1776 aan van Goens) ik me aan niemand eerder of beter kan adresseeren
dan aan UwEd.’, en dat getiteld zou worden: De Beginselen der Wetenschappen
of aanleiding om een kundig, verstandig, braaf mensch te worden. Doch de
hooggeleerde vriend, wiens belangstelling in de Hollandsche letteren merkbaar
minderde, en die sinds 1777 geen vergadering der Mij. meer bijwoonde, liet de
correspondentie met van L. al meer en meer verflauwen tot zij in 1781 ophield. Wat
van L. aan bouwstoffen voor deze onvoltooide plannen bijeenbracht, bleef
grootendeels in handschrift bewaard bij de Mij. der Ned. Letterk. In druk verscheen
het werk, waardoor van L. het meest bekend is gebleven: de nieuwe uitgave van
de Proeve van Taal- en Dichtkunde in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels
vertaalde Herscheppingen van Ovidius, voorgesteld door B. Huydecoper. Kort vóór
zijn dood (1778) had deze van L. verzocht, den herdruk met bijvoegsels en
aanmerkingen vermeerderd te bezorgen. Van L. ‘was niet in staat, om den heer
Huydecoper, aan wien ik alles, wat ik van de Nederduitsche Taalkunde moge weten,
genoegzaam geheel verschuldigd ben’ (Voorbericht 1e dl. van Proeve) dit verzoek
te weigeren. ‘Menigvuldige bezigheden in het voordzetten van den lakenhandel,
ook door de sterke afmattingen ontstane lusteloosheden hebben van L. belet meer
dan 2 deelen (1782, 1784) te voltooien’, zegt N. Hinlopen, meer dan 20 jaar zijn
vriend (Voorrede, deel III), die het 3e en 4e deel er van op zich nam. Nog kwam
van v. Lelyveld in druk uit: Berigten en prijsvragen over het storten van Oly, Traan,
Teer e.a. drijvende stoffen in Zeegevaren (Leiden 1775), waarop le F r a n c q v a n
B e r k h e y , die meermalen in zijn geschriften en verzen zijdelingsche aanvallen op
van L. deed, Ernstige berispingen en aanmerkingen (Leiden 1775) gaf; Dankbetuiging
aan den Nederlandschen dichter Jan de Kruyff voor zijne beschaving en
verbeteringen gebracht in het Verheerlijkt Leyden van Joannes Le Francq van
Berkhey met betooning van verwondering over zijn sterk Lof-vers, - benevens een
aanhangsel over Loftuitingen voor dat dichtstuk geplaatst (Leiden 1775); Noodig
bericht aan het publiecq bij gelegenheid van zeker naricht achter een vers betiteld
‘Vriendentranen’, gestort bij het sterfbed van Joan Christiaan Schutz door J. Le
Francq van Berkhey.
Van zijn bewaarde H.S. zijn de voornaamste: Proeve van Tael- en Dichtsieraden
(over het beeldsprakige gebruik der woorden Ontsteken, Scheppen, Vloeyen, Stollen
o

enz.) 1773. 26 blz. 4 ; Taalkundige excerpten uit de Zinne- en Minnebeelden, de
o

Selfstrijt, vooral uit het Houwelyck van Mr. Jacob Cats 1776, 35 blz. 4 ;
Zeemanswoordenboek over de letters A-E, K-O, U-Z (beginnende met
o
‘achterdwarstouw’ en eindigende met zwaluwen’) 1776-77, 90 blz. 8 ; Aantekeningen
(samen met Z.H. A l e w i j n ) bij Vondels Palamedes 1652; Beredeneerd Plan tot
het vervaardi-
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gen van een Algemeen omschrijvend Woordenboek der Nederlandsche Tale,
overgezien en naar de bijvoegsels en aanmerkingen en de nadere besluiten der
Maetschappije verbeterd 1780, 17 blz.; Alphabetische legger van aanteekeningen
over Nederlandsche taalkunde. Bouwstoffen voor een Algemeen Woordenboek.
Frans van Lelyveld huwde 21 Januari 1766 met R e b e c c a d e R a a t , van
Amsterdam. Uit dit huwelijk werd één kind geboren, W i l l e m , 23 Febr. 1776 in de
Pieterskerk gedoopt. F. van Lelyveld stierf zeer onverwacht te Amersfoort, den 8en
April 1785, en werd daar in de St. Joriskerk begraven. Zijn weduwe is in 1799 te
Leiden overleden en tusschen 24 en 31 Augustus begraven in de Pieterskerk, waar
in Januari 1769 ook de vader van Frans was bijgezet.
Zie: Handelingen van de Maatschappij der Ned. Lett. te Leiden I (1766-97); Werken
van de Mij. der Ned. Lett. deel I (1772), Voorber., en VII (1788), Voorber.; C.A.
A b b i n g . Geschiedenis der stad Hoorn (1842) II, Bijl., 179-182; De vrije Fries VII,
Nieuwe serie I (1856), 112; Bijdragen tot de Geschiedenis van de Mij. der Ned.
letterk. (1766-66), (Gedenkschrift) (Leiden 1867), 34, 124; Woordenboek der Ned.
Taal I, Inl. IV-VI (1882); Brieven aan R.M. van Goens en onuitgegeven stukken,
hem betreffende 1e deel, 138-309 (Utrecht 1884); Handelingen en Mededeelingen
van de Mij. d. Ned. Letterk. over 1895-97 (Leiden 1896), 51-84; Catalogus der
Bibliotheek van de Mij. der Ned. Lett. III, 425; J. W i l l e , De literator R.M. van Goens
en zijn Kring (Zutphen 1924), 100-120, 157-173; De Navorscher (1930), 87-90, 140,
141.
R. Zuidema

[Lemke, Georgius]
LEMKE (Georgius), geb. 4 Apr. 1721 te Oldeholtpade, zoon van H a n z o
H e n r i c o s L e m k e , predikant aldaar, en A l e t h e i a S c h o t a n u s à
S t e r r i n g a , overl. 12 Febr. 1792, nalatende een weduwe met zes dochters. Hij
liet zich 14 Nov. 1739 als student inschrijven aan de franeker hoogeschool, was
predikant te Exmorra 1748-52, Cornjum 1752-54, St. Anna Parochie 1754-66 en
Harlingen 1766-92. Hij wijdde aldaar 30 Apr. 1776 het nieuwe orgel in, dat gemaakt
was door A. Hins te Groningen. Ook was hij wegens Friesland afgevaardigde naar
's Gravenhage tot de nieuwe psalmberijming. Van hem verscheen: Dissertatio sexta
ad vaticinia Daniëlis de cornu parvo et uno ex eo nato, ejusque gestis (Fran. 1744).
Hij vertaalde uit het Latijn een redevoering van prof. Petrus Conradi te Franeker,
Over den verbaazenden voortgang van het door de apostels in de weereld gepredikt
Evangelie als een ontwijfelbaar bewijs voor de waarheid van den Christel. godsdienst
(1767) en ook verscheen in 1773 van hem een overzetting van prof. H. Venema's
redevoeringen over Matth. 18-20. Verder gaf hij in het licht: Leerreede over Psalm
100:4 bij gelegenheid, dat de nieuwe psalmberijming ter openbaar en gebruike in
de Herv. gemeenten van Friesland stond ingevoerd te worden (1775). Hij
vervaardigde in 1747 een lijkdicht op den groninger student J.C. Balck en in 1750
op Anna Latané, echtgenoote van prof. D. Balck. De Maatschappij der Ned.
Letterkunde te Leiden bezit van hem in handschrift: Aanteekeningen uit Vollenhove's
Poësy (volgens het Alphabet, eerst enkele, daarna samengestelde woorden) 60 bl.
o

met Aanteekeningen, rakende de Excerpten uit Vollenhove, 8 .
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken.
Zie: J o h . M e c i m a , De doot in de pot of aanspraak aan drie Geref. predikanten,
de heeren G. Lemke, Joh. v. Assen en A.R. Mentes (Harl. 1787); J. v a n I p e r e n .
Kerkelijke Historie
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van het Psalmgezang der Christenen (Amst. 1778) II, 132, met portret; Systematische
Catalogus der Prov. Bibliotheek van Friesland I, 348, Vervolg, 1897, 374; S.
C u p e r u s , Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek
(Leeuwarden 1916) I, 20, 21, 147, 186; T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten
van Friesland (Leeuwarden 1888), 80, 107, 192, 307; mijn Stads- en Dorpskroniek
van Friesland (Leeuwarden 1930) I, zie Register.
Wumkes

[Lemke, Hobbe]
LEMKE (Hobbe), broeder van den vorige, geb. 21 Jan. 1731 te Oldeholtpade,
overleden te Wier 8 Oct. 1806, liet zich 10 Nov. 1750 inschrijven als student aan de
franeker hoogeschool, werd 1758 predikant te Wier, waar hij werkzaam was tot zijn
dood. Hij was in 1769 gehuwd met T i t i a H a e t s m a , dochter van den franeker
burgemeester en een zuster van Ds. H. H a e t s m a t e Midlum. Hij liet vier zonen
na, waarvan drie predikant, en drie dochters. Van hem verschenen lofdichten op
prof. H. Venema (1755) en prof. H. Cannegieter (1756), verder een vers op het
huwelijk van Everwijn Drabbe, bibliothecaris der franeker hoogeschool en jkvr.
Joanna Cornelia Vriemoet (Franeker 1756), Na zijn dood kwam in het licht:
Verhandeling over de waarzeggerijen, duivelbezweeringen, toverijen, spokerijen
enz. (Haarlem 1810).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (1886), 100; mijn
Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuwarden 1930) I, 141, 144, 146; S.
C u p e r u s , Kerkelijk Leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek
(Leeuwarden 1916) I, 185.
Wumkes

[Lentz, Ludwig Carl]
LENTZ (Ludwig Carl), geb. te Leer (O.-Fr.) 7 Mei 1807, overl. te Amsterdam 23 April
1895. Hij studeerde in de godgeleerdheid te Göttingen en te Halle, was luthersch
hulpprediker te Petkum en te Nortmoor, en luthersch predikant te Osteel sedert 27
Nov. 1831, en te Emden sedert 14 Juni 1835. Van hier beriep hem de Evg.-luthersche
gemeente te Amsterdam, waar hij 23 Oct. 1839 werd bevestigd en 27 Oct. d.a.v.
intrede deed; emeritus 1 Nov. 1883. Na zijn dood verscheen: Erinnerungen aus
meinem Amtsleben, met een ‘Vorwort’ van G.F. R a h n en portret (Amst. 1895).
Van zijn hand zijn uitgegeven verschillende leerredenen, o.a.: Antrittspredigt (Amst.
1839); Predigt zur Erinnerung an seine 25-jährige Ambtsführung (Amst. 1864);
Predigt.... 40-jährige Ambtsführung (Amst. 1879); Abschieds-Predigt (Amst. 1884),
ook in het Hollandsch vertaald door P.F. Lodewijks (zie in dit deel in voce).
Vervolgens: Gedächtnisspredigt am 300-jährigen Sterbetage Dr. M. Luthers (Amst.
1846); Die alte Wahrheit wider einen neuen Angriff bezeugt in einem offenen Briefe
an A.D. Loman [vgl. dl. IV, kol. 927] (Amst. 1862), ook vertaald door J.A.
S c h u u r m a n ('s Gravenh. 1862); Heeft de moderne richting aanspraak op
kerkelijke wettiging? (Amst. 1873).
Zijn portret is gegraveerd door F.C. Bierweiler en D.J. Sluyter, gelithografeerd
door P.W.v.d. Weyer en J.H. Hoffmeister.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 161-163; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh.
1921), 221 v., 250-269; F.J. D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der Amst. Luth.
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Gem. (Amst. 1856) Bijl., 123; Alphab. naamlijst van boeken enz. (1833-49), 392;
Brinkman's Catalogus (1850-82), 713, (1882-91), 328, (1891-1900), 424.
Knipscheer

[Lestevenon, Mr. Mattheus]
LESTEVENON (Mr. Mattheus), geb. te Amsterdam 8 Febr. 1715, overl. in den Haag
13 Jan. 1797,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

600
was de zoon van Mr. M a t t h e u s L. en C a t h a r i n a E l i s a b e t h
Levingstone.
Hij werd 31 Jan. 1733 secretaris van Amsterdam en in de jaren na 1740 gezant
der vereenigde Nederlanden te Parijs. Hij heeft hier den tijd der almachtige
maîtressen onder Lodewijk XV, de gematigd liberale maar zwakke regeering van
zijn kleinzoon en de eerste jaren der revolutie medegemaakt. Hij heeft de
vredesonderhandelingen voor de vereenigde Nederlanden, die tot den vrede van
20 Mei 1784 met Engeland leidden en die plaats hadden te Parijs en Versailles,
grootendeels gevoerd en heeft de alliantie van Frankrijk met onze republiek in 1785
tot stand gebracht. Hij had den naam van een uitstekend en eerlijk diplomaat.
In 1791 werd hij op verzoek als gezant ontslagen en vestigde hij zich te 's
Gravenhage. Hij was heer van Hazerswoude en Berkenrode.
Hij huwde 27 Apr. 1741 C a t h a r i n a W i n d s o r , geb. in 1715, overl. 26 Mei
1742, en daarna 15 Apr. 1743 M a r i a W i l h e l m i n a v a n d e r D u y n t o t 's
G r a v e m o e r , geb. 8 Febr. 1715, bij wie hij een zoon had, die volgt.
Ramaer

[Lestevenon, Mr. Willem Anne]
LESTEVENON (Mr. Willem Anne), volgens J.E. E l i a s , De vroedschap van
Amsterdam, geb. te Parijs 14 Oct. 1750, volgens hem aldaar wellicht overl. in 1803,
was de zoon van Mr. M. Lestevenon, die voorgaat, en M a r i a W i l h e l m i n a v a n
der Duyn.
Hij werd 10 Nov. 1760 als student aan de leidsche universiteit ingeschreven en
dit maakt het waarschijnlijk, dat Elias hem verwart met een jongeren broeder, en
dat hij in 1744 geboren is.
Hij promoveerde in de rechten in 1767 en werd in 1768 drossaard van de stad
en baronie van Breda. Hij verhuisde in 1777, daar hij benoemd was tot houtvester
der wildernissen, naar Haarlem en werd daar 15 Apr. 1778 raad in de vroedschap,
14 Sept. d.a.v. schepen en in 1784 afgevaardigde naar de Staten van Holland. In
1785 werd hij curator van de leidsche universiteit. Hij verkreeg in 1782 ontslag als
houtvester en in 1785 als drossaard.
In 1784 werd hij gezant bij den gouverneur der Oostenrijksche Nederlanden te
Brussel. Als zoodanig voerde hij de onderhandelingen met keizer Jozef II in 1785,
welke eindigden met een verdrag, dat alleen eenige wijziging in de aan de beide
landen behoorende landen van Overmaas aanbracht, maar bovendien bepaalde,
dat Nederland 6 millioen aan den Keizer zou betalen.
In 1787 was hij een warm patriot, waarvan het gevolg was, dat stadhouder Willem
V hem 19 Febr. 1788 uit zijn ambten ontsloeg. Merkwaardig was bij deze
gelegenheid, dat men, daar er zoo weinig oranjemannen onder de gezeten burgerij
waren, eenige raden van buiten Haarlem ter vervanging der afgezette benoemde.
Lestevenon bleef het hoofd der patriotten te Haarlem. Hij werd in het begin van Jan.
1795 tot lid der vroedschap benoemd, door zijn medeleden naar de staten van
Holland en door deze naar de Staten-Generaal afgevaardigd. Reeds spoedig werd
hij ook weder curator te Leiden.
In Apr. 1795 werd hij een der 4 leden van de Staten-Generaal, belast met de
onderhandelingen over den vrede en een te sluiten verbond met Frankrijk, waarvoor
de leden van het comité de salut public Sièyès en Reubell in Mei naar den Haag
kwamen. Hoewel Nederland zich zeer groote
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opofferingen moest getroosten, was het toch prijzenswaardig, dat het verdrag van
16 Mei 1795 het zelfstandig bestaan niet aantastte.
Lestevenon werd 8 Juni 1795 met 3 anderen afgevaardigd om voorloopig het
bestuur van het generaliteitsland Brabant te voeren. Maar 11 d.a.v. kwam een
voorloopig, door de verschillende deelen van Brabant gekozen bestuur te Tilburg
bijeen en dit bestuur nam de regeering op zich. Op 29 Juni zonden Lestevenon en
zijn ambtgenooten aan alle municipaliteiten van Brabant een circulaire, waarin zij
hun verboden, te gehoorzamen aan het tilburgsch bestuur. Het sprak vanzelf, dat
zij op den duur voor dat bestuur moesten wijken en er kwam dan ook in Aug. 1795
een overeenkomst tot stand, ten gevolge waarvan Brabant met ingang van 1 Jan.
1796 als een provincie gelijk de 7 andere in het bondgenootschap werd opgenomen.
Hetzelfde was toen met Drente het geval.
Op 27 Jan. 1796 werd Lestevenon bij de verkiezingen voor de Nationale
Vergadering in de kiesdistricten Beverwijk en Haarlem tot lid gekozen. Door het lot
werd uitgemaakt, dat hij voor Haarlem zitting zou nemen. Hij werd in Mrt. 1796 door
zijn medeleden gekozen tot lid der commissie voor Buitenlandsche Zaken en was
ook in verscheidene andere commissiën met vrucht werkzaam.
Op 18 Juni 1796 werd hij met Pasteur naar Parijs afgevaardigd om te trachten,
bij de onderhandelingen tusschen Frankrijk, den Duitschen Bond, den Keizer en de
duitsche staten de nederlandsche belangen te behartigen, en tevens om deel te
nemen aan den door Frankrijk met Spanje te sluiten vrede. Gedurende zijn verblijf
aldaar, hetwelk tot ruim het midden van 1797 duurde, schijnt een zedenschandaal
te hebben plaats gehad, waarin hij betrokken was, en waarvan C.L. V i t r i n g a ,
Staatkundige geschiedenis der bataafsche republiek, 4e deel, blz. 254, schrijft:
‘Eerstgenoemde’ (Lestevenon), ‘anders een der bekwaamste diplomaten van dien
tijd, zich weldra genoodzaakt ziende, zijn ontslag te verzoeken, om een zaak, die
ik liefst niet noemen wil’.
Hij is daarna h.t.l. niet meer teruggekeerd, en kwam, zooals vanzelf spreekt, bij
de verkiezingen voor de Nationale Vergadering op 2 Aug. 1797 niet meer in
aanmerking. Ook verviel zijn curatorschap der leidsche universiteit.
Hij schreef: Missive over het ontwerp der zoogenaamde hollandsche Patriotten
om een tegenrevolutie in de republiek te bewerken (Amst. 1789); een tweede druk
hiervan, met het plan van den markies de la Fayette om zich naar Holland te begeven
(Amst. 1790).
Hij huwde 24 November 1779 J o h a n n a H o d s h o n , geb. omstreeks 1761,
overl. 8 Oct. 1780. Het huwelijk was kinderloos.
Ramaer

[Leusden, Johannes]
LEUSDEN (Johannes), geb. te Utrecht 26 Apr. 1624, overl. ald. 30 Sept. 1699. Hij
studeerde te Utrecht, werd in 1647 meester der vrije kunsten, en in 1649 beroepbaar
verklaard als gereformeerd predikant. Hij ging gaarne bij de Joden ter school, vooral
te Amsterdam, ter vermeerdering van zijn kennis van het Hebreeuwsch. Te Utrecht
behoorde hij tot den kring van de discipelen van Gisbertus Voetius (zie dl. VII, kol.
1279-1282). Op 2 Juli 1650 werd hij door de utrechtsche vroedschap aangenomen
tot ‘extraord. Graecae et Hebr. linguae professor’ voor 300 gulden 's jaars, waarna
op 3 Jan. 1653 zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar volgde op een traktement
van ƒ 800. Het oordeel over zijn bekwaamheid was zeer verschillend. Een enkele
beoordeelaar meende zelfs
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dat hij met zijn (laag) traktement nog te duur was betaald, immers: ‘hij can uyt de
Talmuth niet raken, hij die pas zijn hebreus A.B.C. verstaat’. Hij is ook vier malen
tot ouderling van de gereformeerde gemeente gekozen en behoorde tot de enkelen
die in allerlei aangelegenheden bijna slaafsch zich trouw betoonden aan hun
‘primarius theologiae professor’ Voetius. Bijvoorbeeld toen Voetius bezwaar maakte
(20 Dec. 1667) om de opgeloopen universiteitsboeten te bestemmen voor een
professorenmaaltijd, evenals in vroegere jaren te houden in de ‘ambachtscamer’,
die door de utrechtsche vroedschap daartoe was afgestaan. Hij huwde 7 Mrt. 1661
met E l i z a b e t h v a n d e r N i j p o o r t . Gerardus de Vries hield een lijkrede op
hem. Zijn zoon R u d o l p h L e u s d e n werd hoogleeraar te Utrecht in de
geneeskunde; zijn zoon J o h a n n e s W i l h e l m u s L e u s d e n burgemeester te
Utrecht; en zijn zoon J a c o b u s L e u s d e n predikant te Meern (1705-08).
Hij schreef vele geleerde werken over het Oude en Nieuwe Testament, van welke
verscheidene herdrukt werden, o.a.: Philologus Hebraeus, continens quaestiones
hebraicas, quae circa Vetus Testamentum Hebraeum moveri solent (Traject. 1652;
1672; Amst. 1682; Traj. 1695); Jonas illustratus .... (Traj. 1656; herdr. 1692); Joël
explicatus .... Adjunctus Obadjas illustratus (Traj. 1657); Philologus Hebraeo-mixtus
.... (Traj. 1663; Leid. 1682; 1699); Onomasticon sacrum .... (Traj. 1665; 1684);
Psalterium Hebraeum (Amst. 1666); Psalmi Hebraice et Latine (Traj. 1688; in het
Hebreeuwsch en Engelsen. Amst. 1688); Biblia Hebraea accuratissima .... (Amst.
1667); Philologus Hebraeo- Graecus, continens guaestiones quae circa Novum
Testamentum fere moveri solent (Traj. 1670; Leidae 1685; 1695); Clavis Hebraica
et Philologica Veteris Testamenti (Leid. 1673; Traj. 1683); Compendium Biblicum
.... (Traj. 1673; 1680; 1685; Leid. 1694; Franc. et Halae 1704); Compendium
Graecum N.T. continens .... (Traj. 1673; 1677; 1682; Amst. 1698; Leid. 1702; Franc.
et Halae 1704); Novum Testamentum Graecum (Traj. 1675; Amst. 1688; 1693;
1698; 1701; Lugd. Bat. 1751; N.T. Graece et Germanice Luneb. 1693); Lexikon
Novum Hebraeo-Latinum .... (Traj. 1687).
Zijn door C. Janssens van Ceulen geschilderd portret is in de universiteit te Utrecht;
het is gegraveerd door Th. Matham.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 365-367; Kerkelijk
Handboek (1910), Bijl., 160; C. S e p p , Het godgeleerd onderwijs in Nederland II
(Leid. 1874), 172-174, 179; Bibliotheca theologica et philosophica (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans 1900), 362, 784 (no. 535, 536); A.C. D u k e r , Gisbertus
5

2

6

1

3

Voetius III (Leid. 1914), 83, 83 , 85, 85 , 98-102, 124, 270, 270 , 284 332 , Bijl.,
15-24; R. A r r e n b e r g , Naamregister v. nederd. boeken tot 1787, 306; J.I. v a n
D o o r n i n c k , Nederl. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh., Utr. [1870]), 401.
(no. 3865); d e z e l f d e , Vermomde en naaml. schrijvers (Leid. 1883), 481 (no.
3110); Stemmen voor waarheid en vrede (1873); C. S e p p . Bibliotheek van nederl.
Kerkgeschiedschr. (Leid. 1886), 302; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr.
Handwoordenb. van Nederland II (Zutph. 1870), 170.
Knipscheer

[Leuter, Pieter]
LEUTER (Pieter), gedoopt te Rotterdam in de Remonstrantsche kerk 5 Dec. 1729,
begr. ald. in de Oosterkerk 15 Mrt. 1785, letterkundige. Hij was een zoon van den
steenhouwer T e u n i s L e u -
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t e r (overl. 1761) en van A d r i a n a d e W i t t (overl. 1775); zooals hij zelf
mededeelt, boezemde zijn vader hem van jongs al gevoelens van gewetensvrijheid
in. Evenals zijn vader oefende ook hij het beroep van steenhouwer uit. Hij huwde
te Delft in 1758 (aanget. te Rotterdam 15 Jan.) met D o r o t h e a v a n B e e k ,
afkomstig ‘uit hertog Goverts vest’. Deze echtverbintenis bezong hij in een Danken bedeoffer ter gelegenheid van mijn huwelijk, te vinden in na te noemen
Mengeldichten. Hij was lid van het rotterdamsche dichtgenootschap ‘Studium
scientiarum genetrix’; de dichter Barend Fremery noemt hem ‘den eersten vormer
van zijnen tael- en dichtsmaek’. Verdere vrienden van hem waren: Frans de Haes
(wiens huwelijk en dood hij bezong). Abraham Blussé e.a. Hij overleed kinderloos.
Hij schreef: De kruiskerk of spiegel van gewetensdwang (in drie tafereelen)
mitsgaders eenige Mengeldichten (Dordrecht bij A. Blussé 1776), verder Brief van
Abelard aan Eloïza (vrij gevolgd naar het Fr. van C. D o r a t ) (Rotterdam 1776),
bedoeld als tegenhanger van den Brief van Eloïza aan Abelard door C. S m i t s .
Het eerstgenoemde dichtstuk - voorafgegaan door een gedicht van Fremery - getuigt
meer van een voor dien tijd opmerkelijke verdraagzaamheid, dan van een
dichterlijken geest, hoewel Witsen Geysbeek er zich zeer mee ingenomen verklaart.
In het voorberich (gedateerd 1775) deelt de dichter mede er voor ruim 18 jaar, dus
in 1757, mee begon en te zijn; ook vermeldt hij dat hij met taalkundige studies bezig
is en belooft hij een Verhandeling over de naamvallen te zullen uitgeven; dit werk
is echter nimmer verschenen. De Mengeldichten en andere poëtische producten
van Leuter in publicaties van dichtgenootschappen uit dien tijd zijn geheel zonder
dichterlijke waarde.
Hij vertaalde nog: B o u g a i n v i l l e , Reis om de weereld (Dordr. 1772) en
B o n n a u d , Bederving van het menschelijk geslacht door het gebruik der baleinen
keurslijven (Dordr. 1777, 2e dr. onder den titel De schadelijkheid van het gebruik
der baleinen keurslijven .... betoogd, Dordr. 1779); het voorwoord in dichtvorm van
laatstgenoemd werkje is onderteekend Pr. Lr. Eveneens is van zijn hand de vertaling
uit het Fransch van d e L i g n a c , Natuurkundige beschouwing van den man en de
vrouw, in den huwelijcken staet, 2 dln. (Rotterdam 1782, herdr. Amsterdam 1785).
Zie: P.G. W i t s e n G e y s b e e k , Biogr. Anth. en Critisch Woordenboek der
Nederd. dichters IV (1823), 193; J.G. F r e d e r i k s e n F.J. v a n d e r B r a n d e n ,
Biogr. Woordenboek der N. en Z. Ned. Letterkunde, 2e dr., 468; J. t e W i n k e l ,
De ontwikkelingsgang der Ned. Letterkunde, 2e dr., VI (1925), 104;
Fondscatalogus-Blussé te Dordrecht, gebonden achter het in den tekst genoemde
werkje van Bonnaud; Bibliotheca medica neerlandica (1930), 408, 450; Doop-,
trouwen begraafboeken, Gem. Archief Rotterdam.
Wijnman

[Leij, Vincent van der]
LEIJ (Vincent v a n d e r ), zoon van P i e t e r , burgemeester en G e z i n a
D r a e c k s , geb. te Edam 9 Febr. 1732, schepen 1754, 1756, president schepen
1759, heemraad van de Purmer 1762, weesmeester 1763-67, burgemeester 1768-94,
overl. 5 Juni 1802 op Buytenzorg in de Purmer; hij huwde te Hoorn 22 Mei 1757
L u c i a C h r i s t i n a C a r b a s i u s , geb. te Hoorn 1736, overl. ald. 1765, dochter
van Mr. H e n d r i k , burgemeester van Hoorn, en van W e l m o e t P o n t
P i e t e r s d r . Hij hertrouwde te Edam 1 Nov. 1767 C a t h a r i n a L e o n i u s , geb.
1740,
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overl. te Edam 1800, dochter van Mr. J o a n n e s L e o n i u s , burgemeester, en
C a t h a r i n a B r a s k e r . Uit elk der beide huwelijken twee kinderen.
Zie: D.F. P o n t in Mbl. Ned. Leeuw XLIII 1925, 378.
van Beurden

[Leyster, Judith]
LEYSTER (Judith), teekende zelf met den naam J u d i t a L e y s t a r , gedoopt te
Haarlem in de Gereformeerde Kerk 28 Juli 1609, begr. te Heemstede 10 Febr. 1660,
portret-, genre- en stillevenschilderes. Haar vader J a n (H a n s ) W i l l e m s z .,
afkomstig uit Antwerpen, was brouwer ‘in de Leid-starre’ op de Bakenessergracht
te Haarlem (naar deze brouwerij noemde hij zich later L e y s t a r of L e y s t e r ); in
1594 was hij gehuwd met T r i j n J a s p e r s d r ., terwijl hij in 1592 als lidmaat te
Haarlem was ingeschreven. De zaken van Jan Willemsz gingen zeer slecht; nadat
reeds eenmaal al zijn roerende en onroerende goederen in beslag waren genomen,
moest hij in 1625 ten tweeden male zijn bezittingen aan zijn schuldeischers overlaten.
In 1628 komt hij te Vreeland voor, terwijl hij het volgend jaar naar Zaandam
verhuisde. Judith - op een na de jongste van zijn negen kinderen - werd reeds
omstreeks 1626-27 te Haarlem als schilderes vermeld en wel door A m p z i n g h
met de volgende woorden: ‘Hier schildert er nog een met goed en kloek verstand’.
A m p z i n g h was predikant te Haarlem en Judith ging vermoedelijk bij hem ter
catechisatie. De mogelijkheid bestaat, dat zij in 1628 leerling was van Hendrik ter
Brugghen of een ander schilder uit de utrechtsche school; het verblijf van het gezin
Leyster te Vreeland kan hiervoor een aanwijzing geven. In 1629 werd zij leerling
van Frans Hals te Haarlem, twee jaar later was zij doopgetuige bij den doop van
diens dochtertje. In 1633 werd zij na beëindigden leertijd in het St. Lucasgilde te
Haarlem opgenomen, terwijl zij in 1635 een conflict met Frans Hals had, omdat haar
leerjongen Willem Woutersz. van haar was weggeloopen en door Hals was
aangenomen. Omstreeks dezen tijd worden nog meerdere leerlingen van haar
vermeld. Op 1 Juni 1636 huwde zij te Heemstede met J a n M i e n s e M o l e n a e r ,
den bekenden schilder, die ongeveer even oud was als zij en uit katholieken kring
voortkwam. Judith woonde toenmaals in de Barteljorisstraat te Haarlem. Aanvankelijk
ging het het echtpaar niet voorspoedig. Molenaer zelf had slechts toestemming voor
zijn huwelijk kunnen verkrijgen, doordat hij beloofde alle schulden van het gezin van
zijn moeder af te lossen. Doch het gelukte hem niet de crediteuren te bevredigen
en enkele maanden na zijn huwelijk werden alle bezittingen van Molenaer gerechtelijk
in beslag genomen; op 1 Nov. 1636 stelde zich in verband hiermede G e r r i t t e n
B e r g in 1624 getrouwd met Judith's zuster M a g d a l e n a ) borg voor hem. Sinds
1637 vindt men het echtpaar Molenaer te Amsterdam woonaehtig; zij woonden
aldaar in de Gasthuismolensteeg (1639), in de Kalverstraat ‘daer 't horologie in de
gevel staet’ (1640) en bij de Heybrugge (1648). Bekend is, dat Molenaer ook te
Amsterdam in talrijke processen gewikkeld was; uit een inventaris, opgemaakt naar
aanleiding van een dezer processen (1642) leeren wij een stuk van Judith kennen
als ‘een schilderij seijnde twee lachende thronyen met een catien so groot als 't
leven’. De financieele toestand van het echtpaar scheen evenwel langzamerhand
beter te worden. Judith erfde in 1639 te zamen met haar vijf broeders en zusters
een bedrag van ruim ƒ 738 van haar oom H e n d r i k H e n d r i k s z . (een broeder
van haar grootvader J a s p e r
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H e n d r i k s z .), die in het St. Elizabeths-Gasthuis te Haarlem was overleden. In
1648 kocht Molenaer voor ƒ 8200 de hofstede ‘Het Lam’ te Heemstede; de koopsom
werd gedeeltelijk in schilderijen voldaan. In dit of het volgend jaar verhuisde het
echtpaar wederom naar Haarlem. Ter zelfder tijd wordt de schilderes door
S c h r e v e l i u s geprezen als ‘de rechte Leyster in de kunst’. In 1649 woonden
Molenaer en zijn vrouw ten huize van hun zwager Gerrit ten Berg aan het Spaarne,
in 1650 in de Kleine Houtstraat (op 17 Sept. van dat jaar overleed te hunnen huize
de schilder Bartholomeus Jansz. Molenaer, de broeder van Jan Miense), terwijl zij
in 1654 eveneens te Haarlem voorkomen. Van Mei 1655 tot Nov. 1656 woonde het
echtpaar in een huis aan de Voetboogstraat te Amsterdam, hetwelk Molenaer op 9
Jan. 1655 voor ƒ 8200 had gekocht. Judith zelf had als gemachtigde van haar man
den koop gesloten; de koopsom werd voor de helft in schilderijen voldaan, het restant
bleef als hypotheek op het huis rusten. Nà 1657 woonde het echtpaar op hun
hofstede te Heemstede (al wordt Molenaer in 1658 wederom te Haarlem vermeld).
Ook te Heemstede was Molenaar in verschillende processen gewikkeld. In een
dezer processen kwam uit, dat Judith nauwkeurig boek hield van de inkomsten en
uitgaven. Op 6 Nov. 1659 maakte zij met haar man haar testament ten overstaan
van den haarlemschen notaris W. van Kittensteyn; in dit testament wordt zij vermeld
als ziekelijk van lichaam. Enkele maanden daarna stierf zij. Opmerkelijk is, dat zij
de eenige vrouw is, die als lid van het St. Lucasgilde te Haarlem is aangenomen.
Judith Leyster onderging achtereenvolgens den invloed van de schilderscholen
te Utrecht, Haarlem en Amsterdam. Zonder eigen zelfstandigheid, weet zij evenwel
op een bijzonder aantrekkelijke wijze van deze invloeden partij te trekken. Haar
eerste schilderijen zijn half-figuren in het genre van Honthorst, ter Brugghen, van
Bylert e.d. utrechtsche meesters, nl. David met het hoofd van Goliath (in de coll.
jhr. Dr. N.J.F. Pompe van Meerdervoort te 's Gravenhage) en Democritus en
Heraclitus (resp. in het Centraal Museum te Utrecht en in de coll. Dr. van Dugteren
te Arnhem). Deze werken zijn waarschijnlijk in 1628 te dateeren (van ter Brugghen
zijn een Democritus en Heraclitus uit 1628 bekend). De lachende jonge man in de
Gemäldegalerie te Karlsruhe is ook in dezen tijd ontstaan (H o f s t e d e d e G r o o t
twijfelt nog aan de toeschrijving). Daarna wordt Judith een leerlinge van Frans Hals,
dien zij zeer nabij komt, zonder diens geniale hoogte te bereiken; uit dezen tijd
stammen haar op portretten gelijkende genrestukken (half-figuren): de serenade
en de vroolijke drinker (1629), beide in het Rijks-Museum te Amsterdam (bij het
eerstgenoemde schilderij herinnert de belichtingstechniek nog aan de utrechtsche
school), de vroolijke drinker in het Kaiser-Friedrich Museum te Berlijn (omstr.1630)
en het lustige paar in het Louvre (1630). Het talent van Judith Leyster komt echter
in het bijzonder uit, als zij zich in de jaren 30 der 17de eeuw toelegt op
karakterfiguren, zooals wij die kennen van Frans en Dirck Hals, Codde, Palamedes
e.a. haarlemsche schilders (kleine genrestukken met figuren ten voeten uit), b.v. de
nagelproef (Johnson Art Collection, Philadelphia), de huwelijkspenning (1631,
Mauritshuis), het vroolijke gezelschap, zijnde drie jonge meisjes in manskleeren (in
particulier bezit), moeder en kind (1633, coll. Adolph Schloss, Parijs), moeder met
kinderen (National Gallery of Ireland, Dublin) enz. Met uitzondering van Frans Hals,
overtreft Judith Leyster de

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

606
schilders van dit genre in veelzijdigheid van coloriet, compositie en
belichtingstechniek; in het bijzonder geldt dit voor haar ernstige stukken (scènes uit
het huiselijke leven). Ook haar echtgenoot, op wiens schilderijen men somtijds haar
hand herkent (b.v. het zittende meisje rechts voor op Molenaer's Dans in de
dorpsstraat te Bonn, de vioolspeler op Molenaer's Vroolijk gezelschap te Oldenburg)
overtreft zij in dit opzicht. Eveneens als portretschilderes was Judith werkzaam; wij
kennen van haar het portret van een dame (1635, coll. A. von Rothschild, Weenen),
van een man (1652, coll. Ad. Schloss, Parijs) en van een jongen man (Vincent
Laurensz. van de Vinne? Frans Hals Museum, Haarlem).
Van Judith's verdere schilderijen verdienen nog vermelding de
pannekoekenbakster (Frans Hals Museum, Haarlem) en de fluitspeler (Museum
Stockholm). Men plaatst deze omstreeks 1640 (eerstgenoemde wellicht nog later);
in het schilderij te Stockholm is de invloed van Amsterdam merkbaar. Een stilleven
van Judith is thans in de coll. Horstman te Wassenaar; merkwaardig is hierop dat
de wijnkan het spiegelbeeld van de schilderes vertoont voor haar schildersezel. Een
vruchtenstuk kwam voor op een veiling bij Fred. Muller te Amsterdam in 1929. De
inventaris van haar nalatenschap noemt nog meer stillevens van haar hand: drie
stuckjes met duifjens, een blompotje, een kallekoen en een haen.
B r e d i u s schrijft haar in Oud- Holland 1930, 71-75, een zelfportret toe, dat
G r a t a m a op naam stelt van Frans Hals. Een zgn. tulpenboek (in 1924 in den
haarlemschen kunsthandel) bevat een tweetal aquarelteekeningen van haar hand
uit 1634.
Judith signeert haar stukken met een J en een L door elkander, gevolgd door een
dwarsstreep en een ster (toespeling op den naam Leyster). Vroeger stond haar
werk meestal op naam van Frans Hals, tot het in 1893 aan Hofstede de Groot gelukte
haar raadselachtig monogram op te lossen (in laatstgenoemd jaar was nl. Judith's
thans in het Louvre zich bevindend stuk als een werk van Frans Hals door
kunsthandelaars te Londen verkocht, hetgeen aanleiding was geworden tot een
proces).
De schilderes liet bij haar dood twee kinderen na, H e l e n a en C o n s t a n t i j n
M o l e n a e r , resp. geb. omstreeks 1643 en kort nà 1645. Vrij zeker komen zij met
hun moeder voor op een schilderij van Molenaer in het Rijks-Museum (musiceerende
jonge dame, omstr. 1650). Helena huwde 23 April 1669 te Haarlem met den
doelmeester J o n a s l e F e b u r e (begr. ald. 21 Aug. 1681). Een jonggestorven
dochtertje van Judith was E v a M o l e n a e r , gedoopt te Amsterdam 2 Dec. 1646
(getuige Eva Scriverius); bovendien liet het echtpaar 30 Jan. 1639 in de Westerkerk
te Amsterdam een kind begraven.
Zie: S. A m p z i n g h , Beschrijving ende lof der stadt Haerlem (1628), 370; T h .
S c h r e v e l i u s , Haarlemum, sive urbis Harlemensis incunabula (Lugd. Bat. 1647,
nederl. vert. 1648), 384; A. H o u b r a k e n , Groote Schouburgh der Nederl.
Konstschilders (1728-21); A. v a n d e r W i l l i g e n P z n ., Geschiedkundige
aanteekeningen over Haarlemsche schilders (1866), 151-152; d e z e l f d e , Les
artistes de Harlem (1870), 201-202; A. B r e d i u s in Obreen's Archief VII (1890),
290 e.v.; C. H o f s t e d e d e G r o o t , Judith Leyster in het Jahrbuch der Kgl. Preuss.
Kunstsammlungen (1893), 190 e.v. (vgl. B o d e e n B r e d i u s , Der Haarlemer
Maler Johannes Molenaer in hetzelfde Jahrbuch 1890, 67); H o f s t e d e d e G r o o t ,
Quellenstudien zur Holl.
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Kunstgeschichte (1893-21, reg. 1922); E. J a c o b s o n , Zur Judith Leyster in Rep.
Kunstw. XVIII (1895), 435; Oud-Holland (1895), 50; H o f s t e d e d e G r o o t ,
Beschreibung und Krit. Verzeichnis.... holl. Maler III (1910), 140-142; A. W u r z b a c h ,
Niederl. Künstlerlexikon II (1910), i.v., III (1911), i.v.; J.O. K r o n i g , Een portret van
Judith Leyster in Onze Kunst XX (1911), 174; B r e d i u s , Künstler- Inventare (1915
e.v.), 1-23, 2217, Nachtr. 145-161; Een nieuwe Judith Leyster te Haarlem in de
Nieuwe Rott. Courant, 6 Oct. 1916 (avondbl.); A. B r e d i u s , Een conflict tusschen
Frans Hals en Judith Leyster in Oud-Holland XXXV (1917), 71; S. K a l f f , Een
Haarlemsch schilderes in Nieuwe Gids XXXIII (1918) I, 399; d e z e l f d e , Een
kunstenaarsechtpaar in Mork's Magazijn XL (1920), 57; A r t h . v o n S c h n e i d e r ,
Gerard Honthorst und Judith Leyster in Oud- Holland XXXIX (1922), 169; Het
tulpenboek van Judith Leyster in het Alg. Handelsblad, 30 Apr. 1925 (avondbl.);
J u l i a n e H a r m s , Judith Leyster. Ihr Leben und Ihr Werk in Oud-Holland XLIV
(1927), 88 e.v. (als diss. verschenen Frankf. a. Main 1927); H o f s t e d e d e G r o o t ,
Schilderijen door Judith Leyster in Oud-Holland XLVI (1929), 25; E l i s .
N e u r d e n b u r g , Judith Leyster ald. XLVI (1929), 27; T h i e m e -B e c k e r ,
Künstlerlexikon XXIII (1929), 176; Judith Leyster in het Alg. Handelsblad, 8 Jan.
1930 (ochtendbl.); G r a t a m a , Een portret van Judith Leyster door Molenaer in
Oud Holland XLVII (1930), 71; H.F. W i j n m a n , Het geboortejaar van Judith Leyster
in Oud-Holland XLIX (1932), 62.
Wijnman

[Liebeherr, Bogislaus Fredericus von]
LIEBEHERR (Bogislaus Fredericus v o n ), geb. te Makassar 17 Mei 1756, overl. te
Batavia 15 Febr. 1821, was de zoon van G u s t a v L u d w i g v o n L i e b e h e r r
en C l a r a E l i s a b e t h S c h ö k m a n .
Hij was gezworen klerk ter secretarie te Batavia, toen hij in 1779, door een erfenis
daartoe in staat gesteld, besloot in Nederland te gaan studeeren. Hij heeft eenige
jaren te Utrecht aan de universiteit gestudeerd, maar is daar nooit ingeschreven en
heeft geen graad behaald.
Hij was als student zeer bevriend met Ondaatje (dl. VIII, kol. 1238), wiens
patriotsche gevoelens hij deelde. In 1786 werd hij luitenant bij het burger vendel de
Zwarte Knechten en heeft zich bij de gevechten tusschen de Prinsgezinden en
Patriotten wakker geweerd. Na de komst van den hertog van Brunswijk met een
pruisisch leger vluchtte hij naar Frankrijk. Hij is daar toen tot 1795 gebleven en werd
na zijn terugkomst benoemd tot lid van het comité voor de zaken der koloniën en
bezittingen in Amerika en aan de kust van Guinea.
Hij werd bij Souverein besluit van 9 Febr. 1815 benoemd tot ambtenaar 2e klasse
in Oost-Indië en werd, aldaar in 1816 aangekomen, benoemd tot superintendent
van de boedel- en weeskamer voor de Chineezen en andere niet-christenen. In
1819 werd hem ook het superintendantschap over het vendu-departement
opgedragen.
Hij huwde A n n a M a r i a F r e d e r i k a d e R o o y , en na haar overlijden
omstreeks 1810 B a r b a r a C r a m e r , overl. 11 Mei 1849. Bij de eerste had hij
een zoon en 2 dochters, bij de tweede een zoon.
Ramaer

[Liefsting, Fokko]
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LIEFSTING (Fokko), geb. te Groningen in Febr. 1747, overl. te Rauwerd 30 Jan.
1824, was als candidaat te Siddeburen in 1769, te Zeerijp in 1771, deed zijn intrede
te Rauwerd 1 Jan. 1775, waar hij tot zijn dood werkzaam was. Hij behaalde
eereprijzen bij het Haagsch Genootschap, o.a. in 1792
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voor Eenige gedachten over de leer der Verzoening, waarin hij de kerkelijke
satisfactieleer bestreed, in 1795 Over het belang van Jezus' opstanding, in 1800
De eer van Mozes, van Jehova en Jezus Christus verdedigd tegen de philosof.
onderzoekingen over de Godgeleerdheid. Zijn hoofdwerk is: De Leer der Herv. Kerk
naar den Heidelbergschen Catechismus (Leeuwarden 1810, 2e druk 1820).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1888),
346.
Wumkes

[Liernur, Johannes George]
LIERNUR (Johannes George), geb. te 's Gravenhage in 1797, overl. te Haarlem
(?) 12 Oct. 1868. Hij was luthersch predikant te Groede sedert 24 Maart 1816, te
Vlissingen sedert 22 Febr. 1818, te Zutfen sedert 14 Maart 1824 en te Haarlem
sedert 10 Juli 1826; emeritus 8 April 1866. Hij schreef: (met J.C.A. S a n d e r )
Christendom en regtzinnigheid, 2 st. (1828, 1830); Lijkrede op J.C.A. Sander (1838);
Opwekking tot een verstandige handhaving van de voorregten der Evg. Kerk (Haarl.
1841); Geloofsbelijdenissen der onderscheiden godsdienstige gezindten, naar het
Hoogd. ('s Gravenh. 1843); De Vereeniging der Protest. in Ned., Openb. brief aan
F. Koppius (Tiel 1849); Open brief aan Cd. Busken Huet (vergel. dl. VI, kol. 823-827)
in antwoord op zijn toespraak ‘Onze Bede’ (Amst. 1862); Zielkunde (Haarl. 1864).
Bovendien in Bijdr. tot de beoef. en gesch. der godgel. wetensch. XIV (1826), 918
e.v., Over de proselytenmakerij en ééne Evangelische Kerk, en in Tijdspiegel 1844,
no. 11-13 (vgl. Tijdspiegel Juni 1849): Het ongeradene van het zamenvloeyen der
onderscheidene Protestantsche kerkgenootschappen in Ned. tot ééne Kerk.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 163; Alphabet. naamlijst van boeken enz. (1833-49), 224, 402;
Brinkman's Catalogus (1850-82), 730; J. L o o s j e s , Gesch. der Luth. Kerk in de
Ned. ('s Gravenh. 1921), 132, 258, 260, 265.
Knipscheer

[Ligny, Abraham Dirk Thuyn de]
L I G N Y (Abraham Dirk T h u y n d e ), geb. te Bergen op Zoom, overl. te Nijkerk
op de Veluwe in 1867, liet zich 3 Sept. 1844 inschrijven als theol. student aan de
hoogeschool te Groningen, en was predikant te Veen, IJlst 1863-65, Garderen
1865-66, Nijkerk op de Veluwe van 1866 tot zijn dood. Hij gaf in het licht: De
overwinning is des Heeren. Toespraak over Spreuken 21:31 bij gelegenheid van
het 50-jarig gedenkfeest van de overwinning bij Waterloo (Sneek 1865); Liefde tot
Jezus, het hoofdvereischte voor den Evangeliedienaar en de Gemeente.
Bevestigingsleerrede naar aanl. van het Evang. van Joh. 21:17b ter inleiding van
Ds. S. Hogerzeil te Wemeldinge (Zutphen 1855); Twee leerredenen. Met voorbericht
van J.J. Valeton. Ten voordeele der zwaar beproefde weduwe en hare zes jeugdige
kinderen (Nijkerk 1868).
Wumkes

[Limborch, Frans van]
LIMBORCH (Frans v a n ), koopman, later advocaat te Amsterdam, vader van
Philippus van Limborch (zie volgend artikel). Hij is bekend om zijn briefwisseling
met vele vooraanstaande Remonstranten.
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Zie: Catalogus van handschriften op de bibliotheek der Rem. Geref. gem. te
Rotterdam (Amst. 1869), no. 1403-07, 1555.
Knipscheer

[Limborch, Philippus van of á]
LIMBORCH (Philippus v a n of á), geb. te Amsterdam 19 Juni 1633, overl. aldaar
30 Apr. 1712. Zijn ouders waren Frans van Limborch (zie vorig art.) en G e e r t r u i d a
B i s s c h o p . Deze was een dochter van R e m b e r t E g b e r t s z o o n B i s s c h o p ,
broeder van Simon Episcopius (zie dl. I, kol. 829-832). De beide
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laatstgenoemden waren zonen van E g b e r t R e m m e t z o o n B i s s c h o p en
G e e r t r u i d J a n s . Phil. a L. studeerde aan het athenaeum met daaraan verbonden
seminarium der Remonstranten te Amsterdam, maar ook te Utrecht. Hij was dus
leerling zoowel van Caspar Barlacus (zie dl. II, kol. 67-70) en Gerardus Johannes
Vossius, als van Gisbertus Voetius (zie dl. VII, kol. 1279-1282). Hoogleeraar van
het seminarium was, na Episcopius' dood 1643, Stephanus Curcellaeus (dl. II, kol.
357) sedert 1643 tot zijn overl. 1659. Van Limborch werd proponent in 1655, maar
heeft zich tot 1657 nog in het bijzonder aan de studie willen wijden. Hij preekte in
dezen tijd te Haarlem, en sloeg een beroep af naar Alkmaar, omdat, hij zich nog te
jong achtte. In 1657 werd hij Remonstrantsch predikant te Gouda; op 17 April 1667
beriep hem de gemeente te Amsterdam. Toen hij hier weldra, 19 Apr. 1668, tot
hoogleeraar van het seminarium werd benoemd, heeft hij zijn bediening neergelegd.
Hij is 15 Aug. 1660 gehuwd met E l i s a b e t h v a n Z o r g e n , dochter van
N i c o l a u s v a n Z o r g e n , den bekenden vriend van Johannes Wtenbogaert (zie
dl. II, kol. 1469-1472), en op 9 Jan. 1674 met C o r n e l i a v a n d e K e r k (zie in
de Oratio funebris, beneden genoemd; de beide namen van deze vrouwen zijn
meermalen verkeerd overgebracht).
Van Limborch heeft zeer veel geschreven. Wij lezen (in het opstel van W.J.
K ü h l e r , Remonstranten en Socinianen in De Remonstranten. Gedenkboek, Leid.
z.j. [1919], blz. 152-154): ‘Drie theologen, Episcopius, Curcellaeus en van Limborch
hebben in de 17de eeuw de ontwikkeling van het Remonstrantisme geleid. Zij waren
onderscheiden in persoonlijkheid en aanleg, maar allen door éénzelfden geest
bezield. Door hun arbeid vooral heeft de kweekschool der broederschap met zooveel
eer haar plaats ingenomen, en hoewel hun theologische geschriften voor onzen tijd
weinig waarde meer bezitten, uit een historisch oogpunt zijn zij van het hoogste
belang. Van Limborch is de eerste geweest die in zijn Christelijke Godgeleerdheid
een remonstrantsche geloofsleer heeft gegeven’. Evenals Episcopius heeft hij ‘de
weinigheid der noodzakelijke geloofspunten’ op den voorgrond gesteld. Deze
‘remonstrantsche geloofsleer’ verscheen eerst als: Theologia christiana ad praxin
pietatis ac promotionem pacis christianae unice directa (Amst. 1686; ab auctore
recognita et aucta, Amst. 1695; ed. tertia, Amst. 1700; ed. quarta, Amst. 1715; ed.
quinta, Amst. 1730; ed. novissima, Amst. 1735). In de beide laatste uitgaven is ook
opgenomen de Oratio funebris in obitum Ph. v. L., defuncti 30 Aprilis anno 1712,
habita die 6 Maji quo sepultus est [namelijk in de Westerkerk te Amsterdam]
uitgesproken door Johannes Clericus (= Jean Leclerc, zie dl. IV, kol. 430-434); ook
vertaald als: J. d e K l e r k , Lijk-reden over 't afsterven van Ph. van Limborch (Amst.
1712). In al de uitgaven van Theologia christiana staat een fraai portret, in de laatste
een op 78-jarigen leeftijd. C. Danckerts (zie dl. VIII, kol. 360) vertaalde dit folio-werk
van meer dan 900 bladzijden als: Christelijke godgeleerdheid.... (dl. I, Amst. 1701,
II, Amst. 1702, III, Amst. 1703). Nadat brieven en stukken van zijn oom Simon
Episcopius in zijn bezit waren gekomen, gaf hij te zamen met Christiaan Hartsoeker
(zie dl. VI, kol. 716) een belangrijke verzameling brieven uit: Praestantium ac
eruditorum virorum epistolae ecclesiasticae et theologicae varii argumenti, inter
quas eminent eae quae a Arminio., Vorstio, Episcopio, Grotio,
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Barlaeo conscriptae sunt (Amst. 1660; herzien en vermeerderd, Amst. 1684; ‘novo
argumento locupletata’, Amst. 1704). Voor de kerkgeschiedenis is van niet minder
groot belang zijn: Korte overweginge van het synodus van Dort, gehaalt uyt de
brieven van Mr. Hales en Mr. Balcanqual aen Dudley Carleton, naar het Engelsch
van L a u r e n t i u s W o m a c h i u s (Lond. 1661) vertaald (Amst. 1670); Korte
historie van het synodus van Dordrecht, vervatende eenige aenmerkelijke en noyt
voor-henen ontdekte bysonderheden.... vertaald (Gouda 1671; 2e dr. 's Gravenh.
1672); Kort en beknopt verhaal wegens den oorsprong en voortgang der geschillen
in de vereenigde Nederlanden over de predestinaatsie met den aankleven derzelve,
met een voorrede tegen de lasteringen van Jacobus Fruitier in zijn boek genaemt
Sions worstelingen (zie dl. VI, kol. 525), (1e en 2e dr. Amst. 1715). De oorspronkelijke
latijnsche tekst Relatio historica etc. staat achter in de vierde en vijfde uitgave van
Theologia Christiana (zie boven).
Van historische beteekenis zijn ook de volgende uitgaven: Historia inquisitionis,
cui subjungitur liber sententiarum inquisitionis. Tholosanae ab anno 1307 ad annum
1323 (Amst. 1692), een verzameling van al de door de inquisitie te Toulouse
uitgesproken vonnissen. Vrijwel een verkorte uitgave daarvan is: L'histoire de
l'Inquisition et son origine (Col. et Brux. 1693). Voorts: De veritate religionis
christianae amica collatio cum erudito judaeo .... (Goudae 1687). Deze Jood was
Izaak Orobio (zie dl. VI, kol. 1082) die, den kerker der spaansche inquisitie ontvlucht,
zich te Amsterdam als geneesheer had gevestigd. Hier is achter gevoegd: Urielis
a Costa (zie dl. VI, kol. 348-351) exemplar vitae humanae; addita est brevis refutatio
argumentorum quibus a Costa omnem religionem revelatam impugnat (Goudae
1687). Een vertaling verscheen als: Ph. van Limborchs vriendelijke onderhandeling
met een geleerden Jood over de waarheid van den christelijken godsdienst, nevens
Uriel Acostaas voorbeeld van 't menschelijk leven .... Alsmede een kort verhaal
wegens de bekeering van een juffrouw.... (Amst. 1723; herdr. 1735 [1734?]).
Behalve tegen Fruitier schreef hij: Schriftelijke onderhandeling tusschen Ph. van
Limborg en Johannes Breedenburg (zie dl. IV, kol. 292-294), rakende 't gebruyk der
reden in de religie. Waar achter twee brieven.... aan Pieter Smout en N.N. (Rott.
1686); Defensio contra Johannis van der Waeyen iniquam criminationem (Amst.
1699); Korte wederlegginge van 't boecxken onlangs (1653) uytgegeven by Jacobus
Sceperus, genaemt Chrysopolerotus, waerin onder anderen gehandelt wert van de
onderlinge verdraegsaemheyt.... (Amst. 1661).
Voorts: Lijk-predicatie over het salig afsterven van ds. Joannes Ouwens, pred. te
Gouda, overl. 19 Juni 1664 (Gouda 1664); en vóór de uitgave van preeken van
Episcopius (zie beneden) van 1693: Leven van Simon Episcopius (met diens portret),
door hem in het Latijn ook afzonderlijk uitgegeven als: Historia vitae S. Episcopii
(Amst. 1701).
Reeds als proponent bezorgde hij de uitgave van preeken van Episcopius over
Matth. 5: Uytlegginge over het vijfde capittel des H. Evangelisten Mattheus, vervattet
in 34 predicatien gedaen in de christelijke vergaderinge der Remonstranten .... (Rott.
1657; herdr. Fran. 1666), later in andere bundels, in 1669, 1687 en 1693 ook nog
verschenen (zie hierover: L.D. P e t i t , Bibliographische lijst der werken van de
Leidsche hoogleeraren, faculteit der godgeleerdheid; afl. 1
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(Leiden-Leipzig 1894, blz. 131 (no. 36 en 36a), 133).
Verdere gegevens over uitgaven en handschriften vindt men in de bronnen,
beneden opgegeven.
Zijn in 1705 door Chr. Lubienietzki geschilderd portret is in de Remonstr. kerk te
Amsterdam, een in 1706 door H. van Limborch geschilderd in de Remonstr. kerk
te Rotterdam; gegraveerde portretten door H.v. Gunst naar D.v.d. Plaes en naar
H.v. Limborch; nog een door een onbekende gegraveerd portret.
Zie: A. d e s A m o r i e v a n d e r H o e v e n , De Joanne Clerico et Philippo à
Limborch, dissertationes duae (Amst. 1843); B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland
II ('s Hert. 1853), 376-380, III ('s Hert. 1856), 669; H.C. R o g g e , Bibliotheek der
Remonstr. geschriften (Amst. 1863), 46 v., 48 v., 52-56, 234; d e z ., Geschriften
betreffende de gesch. der Remonstranten (Amst. 1864), 97; d e z ., Bibliotheek van
Contra-Remonstrantsche en gereformeerde geschriften (Amst. 1865), 69, aant. 1,
90, 96; J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger collegianten (Haarl. 1895), 258 v.; J.
T i d e m a n , De Remonstr. broederschap (Amst. 1905), 16, 23, 91, 93, 197, 250,
279, 282, 319, 404, 433, 446, 448; H.C. D i f e r e e , Drie eeuwen kerkgeschiedenis....
Gedenkboek (Amst. 1930), 147, 155 v.; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans, 1900), 367, 784 (no. 539, 540); H.H. K u y p e r , De Post
acta.... (Amst., Pretoria z.j. [1899]), 6, 10, 26 v., 31; C. S e p p , Bibliotheek van Ned.
kerkgeschiedschrijvers (Leid. 1886), 140; W.P.C. K n u t t e l , Nederl. bibliographie
van kerkgeschiedenis (Amst. 1889), 50, 124, 200; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek
v. Ned. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh., Utr. z.j. [1870]), 296 (no. 2873),
361 (no. 3506); d e z ., Vermomde en naamlooze schrijvers II (Leid. 1885), 435 (no.
2829); R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederduitsche boeken tot 1787, 318;
Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 358; L.D. P e t i t ,
Repertorium.... van tijdschriftartikelen I (Leid. 1907), 1386, II (Leid. 1913), 152, 713,
III (Leid. 1928), 738; Catalogus van handschriften op de bibl. der Rem.-Ger. gem.
te Rotterdam (Amst. 1869), no. 121, 125, 447-450, 677-680, 1407-1425; De
prentenverzameling aldaar.... (niet in den handel, 1930), 9; J. T i d e m a n , De
Remonstrantie en het Remonstrantisme (Haarl. 1851), passim; De Remonstranten,
gedenkboek (Leid., z.j. [1919]), 152-154; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol
der godgel. schrijvers (Amst., z.j. [1752]), register, blz. D.d.d.d. 3; J. R e i t s m a ,
Gesch. van de hervorming en de Herv. kerk (Utr. 1916), 522, 671; C. S e p p , Het
godgeleerd onderwijs in Ned. ged. de 16e en 17e eeuw I (Leid. 1873), 229, 238,
244-249, II (Leid. 1874), 197-199, 209-216, 343 v., 376; G.P. v a n I t t e r z o n ,
Franciscus Gomarus ('s Gravenh. 1930), register (alleen aanhalingen uit zijn
geschriften).
Knipscheer

[Limpens, Mr. Karel de]
LIMPENS (Mr. Karel d e ), geb. te Herenthals, provincie Antwerpen, 17 Febr. 1793,
overl. te Klimmen 23 Aug. 1866, was de zoon van K a r e l L o t h a r i u s d e
L i m p e n s en M a r i a A n n a d e l a C r o i x .
Hij studeerde aan de hoogeschool te Leuven, werd daar licencié en droit en
vestigde zich als advocaat te Turnhout. Als aanhanger van het Nederlandsch bewind
verhuisde hij in Mei 1842 naar Klimmen.
Op 27 Aug. 1850 werd hij in het kiesdistrict
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Maastricht tot lid der Tweede Kamer gekozen. Daar hij in de toenmaals
Oostenrijksche Nederlanden geboren was, werd er zwarigheid tegen zijn toelating
gemaakt. Bij onderzoek bleek evenwel, dat hij de wet in alle opzichten had nageleefd
en daarom werd toen tot zijn toelating besloten.
Hij werd bovendien 16 Sept. 1850 in het district Heerlen tot lid der Provinciale
staten gekozen. Hij was in dezen tijd de eenige, die de ambten van Kamerlid en
statenlid steeds bleef combineeren; langzamerhand werd dit gebruikelijk.
Hij was een warm liberaal en hij verzocht na de ontbinding der Kamer als gevolg
van de April-beweging tegen 17 Mei 1853, niet voor herkiezing in aanmerking te
komen, ten einde aan Thorbecke (dl. IV, kol. 1308) de gelegenheid te geven, een
zetel te verwerven. Ook een lid voor Breda deed hetzelfde, zoodat Thorbecke de
keus had. Hij opteerde voor Maastricht. Toen er een vacature in de Kamer voor
Maastricht ontstond, werd de Limpens weder candidaat gesteld en werd hij 17 Apr.
1855 gekozen.
Bij zijn periodieke aftreding tegen Sept. 1858 verzocht hij niet meer in aanmerking
te komen en werd hij 8 Juni van dat jaar vervangen. Lid der Staten bleef hij tot zijn
overlijden. Hij werd 3 Apr. 1861 tot kantonrechter te Heerlen benoemd, doch bleef
te Klimmen wonen. Ook dit bleef hij tot zijn overlijden.
Hij was ongehuwd.
Ramaer

[Linden, Justus van der]
LINDEN (Justus v a n d e r ), luthersch (adjunct?)-predikant te Delft sedert 1640, te
Haarlem sedert 1651, overleden in 1660. Volgens v a n D o o r n i n c k is hij wellicht
de vertaler van J. L i g a r i u s ' Bekenntniss vom heiligen Abendmahl (zie dl. VIII,
kol. 1043). Ook moet hij geschreven hebben H. A l u t a r i u s , Spiegel ofte Proef-steen
der genaemden Lutherschen (Amst. 1624, herdr. in 1631 of 1632).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 167.
Knipscheer

[Linsen, Jan]
LINSEN (Jan), geb. te Grave (gedoopt 20 Jan. 1767), overl. te 's Hertogenbosch
27 Dec. 1842, was de zoon van J a n L i n s e n . Hij behoorde, zooals zeer velen in
het generaliteitsland, tot de Patriotten. Hij werd in Oct. 1795 secretaris van het
comité van Financiën van de provincie Bataafsch Brabant, en werd in Apr. 1797
gekozen tot lid van de staten dier provincie. Op 15 Febr. 1798 werd hij als te
gematigd door den agent van het Uitvoerend bewind afgezet, maar 26 Juni d.a.v.
door het na den tweeden staatsgreep opgetreden bewind tot lid van het administratief
bestuur der provincie benoemd. Bij de verkiezingen voor het bestuur van het
departement Dommel werd hij in den ring Os 20 Dec. 1798 gekozen; dit bestuur
bestond slechts uit 7 leden en er was geen ander bestuur, zoodat dit een belangrijk
ambt was. Het bestuur fungeerde tot 21 Juni 1802; toen was op 4 Juni een nieuw
departementaal bestuur, nu weder voor Brabant met zijn oude grenzen, ingesteld,
waarin Linsen niet werd opgenomen, doch hij werd 21 Sept. d.a.v. tot lid der
rekenkamer van dat departement benoemd. Op 19 Juli 1805 benoemde
Schimmelpenninck hem met ingang van 1 Aug. tot lid van den raad van Financiën
van hetzelfde departement. Eindelijk werd hij door koning Lodewijk 8 Mei 1807
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benoemd tot assessor in Brabant (tot nu toe had het Bataafsch Brabant geheeten).
Deze betrekking stond gelijk met lid van Gedeputeerde staten thans.
Toen Brabant in Mrt. 1810 geannexeerd werd bij Frankrijk, was Linsen niet
begrepen onder de leden van den Conseil général de préfecture in het
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departement Bouches du Rhin, maar tegelijk met de leden daarvan werd hij 23 Apr.
1810 benoemd tot secrétaire-général van dat departement, een betrekking,
gelijkstaande met de tegenwoordige van griffier.
Hij defungeerde als zoodanig na onze bevrijding op 2 Febr. 1814, maar werd door
den Souvereinen Vorst 29 Aug. d.a.v. benoemd tot lid der Provinciale staten voor
de stad Grave en 2 Oct. tot lid van Gedeputeerde staten, beide van Brabant, in 1815
verdoopt in Noord-Brabant. In beide ambten werd hij geregeld herkozen en hij bleef
lid tot zijn overlijden.
Ramaer

[Livingston, John Henry]
LIVINGSTON (John Henry), geb. te Poughkeepsie (Dutchess County, New-York)
30 Mei 1746, overl. te New-Brunswick 20 Jan. 1825. Hij wordt genoemd ‘zoo al niet
de vader dan toch zeker de redder der hollandsche gereformeerde kerk in Amerika,
een man wiens nagedachtenis tot op heden terecht gezegend wordt’ (H e n r y
B e e t s ). Hij was van aanzienlijke familie, uit Schotland afkomstig. Zijn ouders waren
H e n r y L i v i n g s t o n en S a r a C o n k l i n . Wij vermelden alleen dat hij van Juni
1766 tot Mei 1770 te Utr. heeft gestudeerd, waar vooral Gijsbertus Bonnet (zie dl.
IV, kol. 202-204) hem boeide. Zijn eerste preek leverde hij te Hilversum. Amsterdam
beriep hem, maar te gelijk de gemeente te New-York als tweeden Engelsch
sprekenden predikant. Het laatste beroep nam hij aan. Vóór zijn vertrek promoveerde
hij te Utrecht. Op 9 Juli 1909 is te Utrecht een gedenkplaat onthuld door regenten,
faculteit en oud-leerlingen van Rutgers College te New-Brunswick in Noord-Amerika,
en geschonken aan de utrechtsche hoogeschool ‘In memory of the Rev. John H.
Livingston. D.D., a student of Utrecht University (1766-1770) and in grateful
appreciation of the Netherlands culture that enriched America’.
Zie: H e n r y B e e t s , John H. Livingston, de vader der hollandsche gereformeerde
kerk in N.A. in Nederl. archief voor Kerkgesch. (1910), 229-245.
Knipscheer

[Lobell, Robertus de]
LOBELL (Robertus d e ), zoon van N i c o l a a s en J o h a n n a B u l t i a u , geboren
6 Juli 1649, studeerde te Utrecht en promoveerde ald. in de medicijnen, werd
schepen en raad van 's Hertogenbosch, ontvanger en griffier van Stad en Land van
Dalem, stadsdoctor en doctor in het Groot Gasthuis te 's Hertogenbosch, stierf
ongehuwd aldaar in Mei 1706.
van Beurden

[Loch, Johannes Conrad]
LOCH (Johannes Conrad), geb. te Rotterdam in 1802, overl. te Groede 8 April 1875,
luthersch predikant te Groede sedert 18 Maart 1838. Hij schreef: Het leven en de
daden van M. Luther. Een volksleesboek, naar het Hoogd. (Amst. 1844).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der lulh. kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 169.
Knipscheer

[Lockhorst, Johannes van]
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LOCKHORST (Johannes v a n ), geb. 6 Mei 1743, overl. te Geervliet 4 Juli 1826,
werd in 1770 predikant der Nederduitsch-hervormde gemeente te Sprong en in
1795 te Geervliet.
Hij was een warm Patriot en werd in het kiesdistrict den Briel 27 Jan. 1796 tot
tweeden plaatsvervanger van het lid der Nationale vergadering gekozen. Daar de
gekozene en de eerste plaatsvervanger de benoeming niet aannamen, trad hij als
lid op. Door de pogingen, die men eerst nog deed om beide personen tot aannemen
van het mandaat te bewegen, nam hij eerst 30 Mei als lid zitting.
Hij behoorde tot de radicalen, volgelingen van Vreede. Op 20 Juni 1796 stelde
hij voor om een onderzoek in te stellen naar de heerlijkheden in

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

614
Nederland en de nadeelen, die zij met zich brachten ‘al waren zij heerlijk voor haar
eigenaren’. Zijn voorstel werd commissoriaal gemaakt en eerst 27 Apr. 1797 in de
vergadering behandeld. Hij sprak 22 Nov. 1796 tegen het door de commissie van
21 leden ontworpen plan voor een constitutie. Hij deed na den slag bij Kamperduin
in Oct. 1797 met 23 anderen het voorstel om de commissie voor Buitenlandsche
Zaken, aan welke het uitzeilen onzer vloot tegen het advies van admiraal de Winter
geweten werd, in staat van beschuldiging te stellen.
Ook was hij een der 49 leden, die aan den franschen gezant 19 Jan. 1798 de
points constitutionnels aanboden, waarop de staatsgreep van 22 d.a.v. steunde. Hij
werd lid der Wetgevende vergadering, die 4 Mei 1798 in twee Kamers verdeeld
werd. Daar hij als geestelijke volgens de nieuwe constitutie niet in een der Kamers
zitting mocht hebben, nam hij op dien dag ontslag en keerde naar Geervliet terug.
Hij heeft zich sedert niet met politiek ingelaten.
Ramaer

[Lodenstein, Jodocus van]
LODENSTEIN (Jodocus v a n ), geb. te Delft 6 (of 16) Febr. 1620, overl. te Utrecht
6 Aug. 1677. Zijn ouders waren J o o s t C o r n e l i s z . v a n L o d e n s t e i n en
M a r i a D i r k s d . v a n V o o r b u r g , die gehuwd waren 6 Oct. 1613. Met zijn
broeder D i r k v a n L o d e n s t e i n was hij éénes geestes; dezen droeg hij zijn
hoofdwerk Weeg-schaale (zie beneden) op. Hij studeerde te Utrecht onder leiding
van Gisbertus Voetius (zie dl. VII, kol. 1279-1282) en te Franeker onder Johannes
Coccejus (zie dl. I, kol. 616-618). Van den laatste was hij huisgenoot. Voor hij naar
Franeker ging was hij reeds tot den openbaren predikdienst toegelaten (28 April
1642), doch er waren geen plaatsen vacant. Twee jaren woonde hij bij Coccejus.
Al heeft hij dezen ‘altijd zeer gelieft en geacht’, hij bestreed later diens denkwijze
over den sabbat, en koos in den hierna ontbranden strijd de zijde van Voetius. Hij
had nog naar Engeland willen gaan, maar zijn vader zond hem naar Frankrijk. Op
28 Aug. 1644 werd hij predikant te Zoetermeer en Zegwaard; 18 Sept. 1650 te Sluis:
17 April 1653 te Utrecht. Door toedoen van Voetius moet hij te Utrecht zijn beroepen.
Hier vond hij o.a. Anna Maria van Schuurman (zie dl. I, kol. 1465), Johannes Teellinck
sedert 1655 (zie dl. V, kol. 885) en Abraham van de Velde (zie dl. V, kol. 996). Na
den dood van Justus van den Bogaart schreef hij: J. van den Bogaarts laatste uyre
(Utr. 1663; herdr. Gron. 1720). Zijn gelijkmatige ernst deed een verzenmaker aan
zijn liefde twijfelen en van hem spreken als van ‘Den lieveloose Lodensteyn, soo
koud van liefd' als lood en steyn’. Zijn levenswijze was in elk geval ascetisch; in
verband daarmee bleef hij ook ongehuwd. Zijn pastorie stond buiten Utrecht. Behalve
met de bovengenoemden is zijn omgang bekend met Jacobus Koelman (zie dl. V,
kol. 301-303). Deze was een van zijn opvolgers te Sluis van 1662 tot 1674, toen hij
verbannen werd; maar bovendien dateert van dien tijd ook hun geestelijk verkeer.
Vooral tegen het einde van Lodenstein's leven kwamen zij nauwer met elkander in
aanraking. Te midden van alle ellenden van 1672 stond Lodenstein te Utrecht,
sedert kort hersteld van een zware krankheid, onverschrokken op zijn post. Toen
eindelijk in Nov. 1673 de Franschen moesten aftrekken en de stad met verwoesting
bedreigden, kon dit onheil slechts worden afgekocht voor vijf ton gouds. Veertien
aanzienlijke burgers, onder wie de beide predikanten van Lodenstein en van Hengel
(zie dl. VII, kol. 555), werden door den
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franschen gouverneur Stoupa als gijzelaars opgeëischt. Van het goudgeld dat hij
toevallig bij zich had en in zijn hemd verborgen kon houden, en dat hij niet of slechts
gedeeltelijk heeft gebruikt is later een penning geslagen, die door Proost, a.w., blz.
267-270 (zie beneden) is beschreven. Eerst op 2 Febr. 1674 had te Arnhem de
uitwisseling van de gijzelaars met het toen nog ontbrekende geld plaats. In den
avond van 4 Febr. was Lodenstein weer thuis. Gedurende de weinige jaren die hem
restten ontvielen hem nog Lambertus Sanderus, Voetius en Andreas Essenius (zie:
dl. VIII, kol. 508). Tusschen dezen was er ‘sulken overeenkomste, alsof 'er ééne
ziele leefde in drie onderscheydene lichamen’. Toen hij stierf, was hij bezig met een
werk ter verdediging van zijn vriend: Twe samenspraaken over 't geval van d.
Jacobus Koelman (Amst. 1679). Zijn laatste woorden waren: ‘Ik ben seer vol van
gedachten’. H. v a n R i j p schreef na zijn dood: Zions wee-klagen, of droevige
nagedachten over het Leeven en sterven van d. Jodocus van Lodenstein (Utr. 1677)
en S i m o n J o d o c u s K r u g e r [ook: C r u g e r ], toen nog beroepen predikant
te Berkel (Z.-H.): De kroone van het hooft der Kerken van Utrecht afgevallen (Utr.
1677). Hij is te Delft in het familiegraf begraven.
Vermelden wij nog over zijn arbeid te Utrecht dat hij op elken Vrijdag stichtelijke
bijeenkomsten hield, waaraan velen deelnamen, waarin hij geen dogmatiek
voordroeg, maar tot oefening ingewikkelde gewetensvragen behandelde. Vervolgens:
dat hij niet kon besluiten alle lidmaten van de kerk als christenen te erkennen hoewel
de doop- en avondmaalformulieren dat voorschreven; dat hij na 1665 besloot niet
meer het avondmaal te bedienen, en dat hij in het doopformulier de bekende vraag
aldus wijzigde; ‘bekent gij niet dat ze in Christus geheiligd worden’. Als iemand hem
over dit laatste onderhield, beriep hij zich op de christelijke vrijheid. Tegen zijn wil
sprak men van zijn volgelingen als van: ‘Lodensteiners’, ook van: ‘ernstigen’ en:
‘fijnen’. Jodocus Heringa (zie dl. VII, kol. 564) verdedigde hem tegen de beschuldiging
van onrein mysticisme (zie H. B o u m a n in zijn biografie van Jod. H., Utr. 1840,
111). Wellicht was het feit dat Lodenstein Jean de Labadie meer verdedigde dan
anderen deden (zie P o o s t , a.w., 32-34) aanleiding tot deze beschuldiging. Uit den
gezangbundel van de Ned. Hervormde kerk zijn no. 21, 43, 62 en 68 door hem
gedicht.
Van zijn vele geschriften schrijft P r o o s t , dat ze wel niet volledig zullen kunnen
opgesomd worden, dat althans waarschijnlijk niet alle uitgaven meer te vinden zijn.
Wij noemen: Memoriale versen over .... Historij-boucken des ouden testaments
(1650; herdr. tusschen 1653 en 1677); Weeg-schale der onvolmaacktheden .... (Utr.
1664; herdr. Rott. 1712; Amst. 1728; Utr. 1765; Heusd. 1856); Kort en sedig
ondersoek van 't Berigt nopende den Sabbath (Utr. 1668; herdr. Gron. 1746; Amst.
1746) (de eerste uitgave naamloos); Een t' Samenspraak nopende de zaak der
formulieren van gebeden ende onderrichtingen en de poogingh daaromtrent van d.
Jacobus Koelman door C h r i s t i a n u s A l e t h i n u s (Rott. 1675); Ter gedagtenisse
van .... Gijsbertus Voetius .... (Utr. 1676); Uyt-spanningen en andere gedigten (Utr.
1676; herdr. 1683 en verder tot den zestienden druk in 1780, waarna nog o.a. een
‘bloemlezing’ daaruit, Rott. 1867); Beschouwinge van Zion .... (Utr. 1676; herdr. tot
in 1739 en 1839); Geestelijke opwekker .... (Amst. 1701; herdr. tot

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

616
in 1857); Het vervolg van den Geestelijken Opwekker .... (Amst. 1707); Vervalle
Christendom .... (Utr. 1711; herdr. tot in 1875); Heerlijkheid van een waar christelijk
leven (Amst. 1711; herdr. tot in 1871); Lukas, heylig Evangelium beschrijvende ....
(Amst. 1718; herdr. 1721); Geestelijke gedachten over den waaren aart van 's
menschen gelukzaligheid .... (Amst. 1788); Meditatiën over het lijden Jesu Christi
.... ('s Gravenh. 1869).
Zijn gedichten verschenen onder den titel Uitspanningen in 1676; in zijn meest
geslaagde verzen benadert hij Camphuysen; in calvinistische kringen bleven zijn
liederen lang in eere.
Er is waarschijnlijk geen portret van hem (zie: P r o o s t , a.w., 30, 266-270).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 387-394, III ('s Hert.
1856), 670; P. P r o o s t Jz., Jodocus van Lodenstein (Amst. 1880); A.C. D u k e r ,
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278 , 284 , 305, 318-320, 332, 336 , 348 , Bijl., 47, 103-108, Registers (Leid. 1915),
64, 153; A.F. K r u l l , Jacobus Koelman (Sneek 1901), 9, 13, 85, 100, 109, 290,
300, 312, 316-318, 321, 323, 325, 330, 333, 357; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl.,
104, 168, (1909) Bijl., 148, (1910) Bijl., 166; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek v.
Ned. Anonymen en Pseudonymen ('s Grav. en Utr. 1870), 179 (no. 1755), 250, (no.
2421), 283, (no. 2754); J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk der
Nederlanden, 3e dr. (Utr. 1916), 644-648, 653, 676; L. K n a p p e r t , Gesch. der
Ned. Herv. Kerk I (Amst. 1911), 165, 167, 170, 187, 236, 269, 276-278, II (Amst.
1912), 27, 34, 226; J.A. C r a m e r , De theologische faculteit te Utrecht ten tijde van
Voetius (Utr. 1932), 14, 159; Alphab. naamlijst van boeken enz. 1833-1849, 95.
Knipscheer

[Lodewijks, Pieter Frederik]
LODEWIJKS (Pieter Frederik), geb. 23 Juli 1853, overl. te Zwolle 9 Juni 1885. Hij
werd 15 Juli 1877 hersteld-luthersch predikant te Medemblik, en 20 Maart 1881 te
Zwolle. Hij schreef: Ad majorem Dei gloriam. De lofzang in het Godshuis, feestrede
ter inwijding van het nieuwe orget te Medemblik (Med. 1880), en vertaalde de
Abschieds-Predigt .... (Amst. 1884) van L.C. Lentz (zie kol. 599) en Veertig
leerredenen van Dr. M. Luther (Doesb. 1884).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 169; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-82), 741,
(1882-91), 328, 341, 350.
Knipscheer

[Loekers, Johannes]
LOEKERS (Johannes), luthersch predikant te Monnikendam van 1705 tot 1729. Hij
schreef Lijkpredikatie op W. Phoenix (Zaand. 1726).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 170, 249.
Knipscheer

[Logeman, Wilhelmus Martinus]
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LOGEMAN (Wilhelmus Martinus), geb. te Amsterdam 27 Apr. 1821, overl. te Haarlem
23 Jan. 1894, was de zoon van een fabrikant van natuurkundige instrumenten. Hij
werd, na de lagere school en eenige klassen der middelbare school afgeloopen te
hebben, en daarna eenige jaren bij zijn vader gewerkt te hebben, werkzaam bij van
Breda (dl. I, kol. 457), directeur van Teyler's genootschap te Haarlem. In het bijzonder
was hij de man, die de proeven op electrisch gebied. ondernam.
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In 1849 richtte hij met den smid N. van Wetteren een fabriek op, zooals zijn vader
gehad had, en bovendien werd hij 11 Juni 1850 benoemd tot leeraar in de wis- en
natuurkunde aan het gymnasium te Haarlem.
De fabriek vervaardigde volgens de methode van Elias (dl. V, kol. 155) de
machtigste magneten, die er toen bestonden; er is nog een dergelijke magneet in
de verzameling van Teyler's genootschap. De fabriek heeft door gebrek aan kapitaal
en doordat er nog bijna geen middelbare scholen in Nederland waren, waar behoorlijk
natuurkunde onderwezen werd, zoodat van eenigen afzet van natuurkundige
instrumenten geen sprake was, met moeilijkheden te kampen gehad. Toen de
middelbaar-onderwijswet van 1863 in werking kwam, veranderde dit geheel, maar
kort te voren was de fabriek geliquideerd.
Als gevolg van die wet werd Logeman 23 Mrt. 1864 benoemd tot leeraar in de
natuurkunde aan de toen opgerichte gemeentelijke hoogere burgerschool te Haarlem
en tegelijk tot directeur van en leeraar in de wis- en natuurkunde aan de terzelfder
tijd opgerichte burger-avondschool aldaar.
Hij heeft het initiatief genomen voor de oprichting der maatschappij Weten en
Werken te Haarlem, die in het bijzonder werd opgericht met de bedoeling arbeiders
meer te ontwikkelen. Hij heeft daar zeer veel spreekbeurten vervuld.
Hij richtte in 1852 met Harting Sr. en Lubach (dl. IV, kol. 933) het maandblad
Album der Natuur op, hetwelk veel succes had en waarvan de bedoeling was, de
kennis der natuurkunde onder het bereik der ontwikkelde standen te brengen. Hij
heeft, onderteekend Ln, zeer veel daarin geschreven.
Met Lubach gaf hij van 1854 tot 1863 den Practischen volksalmanak uit. Deze
uitgaaf, waarop de namen der redacteurs niet voorkwamen, had weinig succes,
daar de almanak der Maatschappij tot nut van 't algemeen reeds in deze behoefte
voorzag.
Met Mr. J.T. Buys richtte hij in 1856 het maandblad de Wetenschappelijke bladen
op, een uitgaaf, bevattende vertalingen van alle in het buitenland verschenen
artikelen van beteekenis op wetenschappelijk gebied. Hij verzorgde dit tot 1860,
voor zoover het natuur- en scheikunde en natuurlijke historie betrof.
Logeman kreeg op zijn verzoek 26 Jan. 1870 eervol ontslag als directeur van en
leeraar aan de burger-avondschool en Jan. 1886 als leeraar aan het gymnasium
en aan de hoogere burgerschool. Hij werd tot het laatste gedwongen door den
achteruitgang van zijn gezicht. Hij schreef, behalve hetgeen in bovengenoemde
periodieken voorkwam: Aphoristische schets van de beginselen der natuurkunde
(Haarl.); Beginselen der werktuigkennis, overzigt van de belangrijkste middelen tot
het overbrengen van beweging (Haarl. 1853); De draaibank en haar gebruik, een
handleiding voor timmerlieden, schrijnwerkers, smeden, koperslagers enz. (Haarl.
1856); Natuurkundig schoolboekje (Haarl. 1856), hiervan verschenen nog twee
uitgaven; Natuurkundige stellingen, een handboek bij het onderwijs in de physica
aan hoogere burgerscholen (Haarl. 1866-69); Photographiën voor de Duivenpost
(Haarl. 1872); Wat brandt gij voor licht? (Amst. 1884).
Hij huwde 16 Nov. 1843 A n t j e M i j n d e r s , bij wie hij, behalve 4 jong gestorven
kinderen, 3 zonen en een dochter had. Een zoon werd doopsgezind predikant, later
kostschoolhouder, nog later hoogleeraar te Kaapstad, een andere zoon
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werd hoogleeraar te Gent. Deze beiden zijn nog in leven. Zie een levensschets door
D. L u b a c h in Album der Natuur (1894), blz. 133.
Ramaer

[Lohmeier, Johann Gabriël]
LOHMEIER (Johann Gabriël), geb. te Minden in Westphalen 19 Dec. 1726, overl.
te 's Gravenhage 28 Dec. 1768. Zijn vader J o h a n n C h r i s t o p h L o h m e i e r ,
die hem overleefde, was wijnkooper te Minden, later aldaar ‘oudste voorstander van
alle ambten’; zijn moeder heette I l s a b e S c l i g e r n en was een dochter van den
burgemeester van Petershagen. Na de latijnsche school te Minden bezocht te
hebben, volgde hij van 1744-46 de lessen aan het gymnasium te Zelle en liet zich
vervolgens als student aan de Universiteit te Halle inschrijven, waar hij de
theologische en philosophische lessen volgde van Baumgarten en von Wolff. In
1748 vertrok hij naar Helmstadt; aldaar woonde hij de colleges van den abt Schubert
bij, werd er vervolgens candidaat in de theologie en lid van de Hertogelijke
Maatschappij. In 1749 keerde hij naar huis terug en was verscheidene jaren
achtereen gouverneur bij aanzienlijke families. In 1759 werd hij predikant te Löhne,
huwde aldaar met M a r i a C h r i s t i n a J a n o c k y en vertrok nog in hetzelfde jaar
naar Lövern, waarheen hij een beroep had ontvangen. Den 20en Juni 1766 werd
hij als predikant bij de Hoogduitsch-luthersche gemeente te 's Gravenhage beroepen.
Als zoodanig was hij werkzaam van 7 Sept. 1766 af. Twee jaar daarna overleed hij
plotseling na een ziekte van negen dagen aan longtering. Hij werd in de luthersche
kerk te 's Gravenhage op 2 Jan. 1769 begraven. Ds. J.C.A. Sander, die hem ook
bevestigd had, hield 8 Jan. 1769 op hem een lijkrede over Ps. 90:12.
Hij schreef: Die Ordnung des Heils (Lövern 1764), vert. door J. H a m e l a u als
Ordre des Heils in vragen en antwoorden (1768); Die heilsame Lehre von der
allgemeinen Gnade Gottes, in fünf Canzelreden (Frankf. 1768), vert. door J. T i s s e l
onder den titel De heilzaame leer van Gods algemeene genade, in 5 leerredenen,
uit het vernuft en de H.S. bewezen ('s Gravenh. 1769); Die Seeligkeiten eines
schönen Geistes, der sich aufs Christentum gründet, naar aanleiding van Ps. 32:2
(1768).
Zie: De Maandelijksche Ned. Mercurius XXVI (1769), 18 e.v.; J. L o o s j e s ,
Naamlijst van Predikanten enz. der Luth. kerk in Nederland ('s Grav. 1925), 170,
waar de naam L o h m e y e r wordt gespeld.
Wijnman

[Loo, Jacob van]
LOO (Jacob v a n ), geb. te Naarden in 1743, overl. te Ootmarsum 1 Aug. 1797. Zijn
ouders waren H e r m a n n u s v a n L o o (predikant te Voorthuizen in 1733, te
Bergschenhoek in 1735, te Naarden in 1741; emeritus 1774; overl. 1778) en
H i l l e t j e K i l l e w i c h . Hij werd adjunctpredikant te Ootmarsum in 177?, predikant
in 1786. Zijn vrouw was C.P. d e M o l , dochter van Ds. J. d e M o l , te
Oud-Loosdrecht (em. 1781).
Zijn portret komt voor in zijn Nagelatene leerredenen, bezorgd door zijn vriend
J.H. H a c k e , predikant te 's Gravenhage (overl. 1799). In grooten getale verschenen
Leerredenen van hem, ook bij zijn leven sedert 1785, maar vooral na zijn dood tot
1839. Wij noemen overigens: Kleine schriften voor de vrienden der menschheid en
des christendoms, twee stukken (Utr. 1792); Theophilus op het paaschfeest (Amst.
1792); Theophilus op het hemelvaarts- en pinksterfeest (Amst. 1797); De
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gezindheden en han-
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delingen (Amst. 1815); Overdenkingen bij het graf van mijn jonge vriendin, 2e dr.
(Amst. 1830).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 394-396, III ('s Hert.
1856), 670; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 159, (1907), Bijl., 104, 119, (1908) Bijl.,
132, (1912) Bijl., 151; R. A r r e n b e r g , Naamregister v. nederduitsche boeken tot
1787, 322; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 365, Supplement
daarop, 81, (1833-49), 411; Bibliotheca theologica et philosophica (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans, 1900), 375, 785 (no. 551).
Knipscheer

[Loon, Jacobus van]
LOON (Jacobus v a n ), Janszoon, geb. te St. Anna Parochie 30 Dec. 1821, overl.
te Leeuwarden 7 Febr. 1903, zoon van den notaris E v e r h a r d u s v. L. en H i l t j e
O o s t e r l o . In Sept. 1840 werd hij als student in de medicijnen ingeschreven aan
het franeker athenaeum, nadat hij te Leeuwarden de latijnsche school had
afgeloopen. Wegens ziekte moest hij in 1844 van zijn studie afzien. In datzelfde jaar
werd hij eigenaar van het pan- en tichelwerk te Huins, waar hij jarenlang heeft
gewoond. In Sept. 1851 werd hij benoemd tot lid van den gemeenteraad van
Baarderadeel en in Nov. 1851 tot secretaris van die gemeente, ten gevolge waarvan
hij ook een huis bewoonde te Weidum. Op 29 Juli 1858 trad hij in het huwelijk met
A a f k e N o o r d e n b o s te Wommels, die hem vier kinderen schonk en hem 30
Dec. 1899 ontviel. Bij de eerste rechtstreeksche verkiezing voor de Provinciale
staten werd hij in het hoofdkiesdistrikt Franeker gekozen, als een vurig aanhanger
der denkbeelden van Mr. Thorbecke. 3 Juni 1860 zag hij zich benoemd tot lid van
Gedeputeerde staten van Friesland, in welk college hij tot 1901 zitting had. Niet
alleen op staatkundig terrein was zijn leven vruchtbaar. Hij behoorde tot de oprichters
van het Selskip for Fryske tael en skriftenkennisse (1845), waarvan hij in 1862
voorzitter en later eerevoorzitter werd. Door zijn bemoeiing is vooral het Friesch
Woordenboek tot stand gekomen. Zijn letterkundig werk vindt men in
Swanneblommen (1851-54, 1882); Bijekoer (1848-49); Friesche Volksalmanak
(1837, 1841, 1842, 1849, 1863, 1885-87). Zes zijner liederen zijn op muziek gezet
in het Frysk Lieteboek, dat hij bezorgde met M. d e B o e r (Hearenfean 1876) en
waarvan in 1930 een derde druk verscheen. Zijn schriftelijke nalatenschap berust
in de Prov. Bibliotheek van Friesland te Leeuwarden (Aanwinsten van 1926 en
1928). Van hem verschenen nog: Nog geen kunstweg. Een stem uit Huins en Lijons
(Leeuwarden 1868); Frieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden,
eene grove onwaarheid. Open Brief aan den heer D. van Konijnenburg (Leeuwarden
1892).
Zie: mijn Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert 1926), Register, portret, 536; mijn
opstel In Frentsjerter Studinteklub in De Holder (1929), 152; J.J. H o r n s t r a in
Fryslân (1928), 67-69; W. D i j k s t r a , By it ôfbieldsel fen Jac. van Loon in
Swanneblommen (1904), 1; O.H. S y t s t r a , It earestiente op it grêf fen J. van Loon
to Wommels, ûntbleate 21 Maeije 1907 in Forjit my net (1907), 177-184; S j . d e
Z e e , biografie in Leeuw. Courant 10 Juli 1926; S.L. v.d. B u r g , Oersjuch fen de
Selskipsskiednis (1845-1919) in Swanneblommen (1920), 1-10, 41-52, 73-81;
Taspraek hâlden by it 30 jierrich bistean fen de krite Baerd in Forjit my net (1887),
97-108.
Wumkes

[Loos, Cornelius]
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LOOS (Cornelius), L o s a e u s , C a l l i d i u s of F i n i u s , geb. te Gouda omstr. 1546,
noemt zich ‘Chrysopolitanus’, overl. te Brussel 3 Febr. 1595, werd door zijn vader
J a n C o r n e l i u s , een geleerd en ijverig katholiek burger van Gouda,
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ter studie gezonden naar de universiteit van Leuven. Als student van de paedagogie
de Valk behaalde hij, bij de algemeene promotie 4 Febr. 1564, van 164
gepromoveerden de 16e plaats of de vierde in de tweede lijn (volgens Promotions
de la faculté des arts de l'université de Louvain door R e u s s e n s uitgeg. in
Analectes hist. eccl. Belg. V, 446; v a n d e r A a zegt verkeerd, dat hij de tweede
plaats bekwam, en in het Verken student was; P a q u o t zegt, dat hij in het Verken
studeerde en een plaats bekwam in de tweede lijn d.i. tusschen de twaalfde en vijf
en twintigste plaats). Hij studeerde in Leuven de godgeleerdheid en behaalde te
Mainz den graad van doctor in deze wetenschap. Wanneer dit plaats had, vermelden
de talrijke over hem handelende bibliographische schrijvers niet. Loos gaf 12
verschillende werken of werkjes uit, volgens P a q u o t , die uitvoerig de titels opgeeft
en ze bijna alle bespreekt; beknopter werden zij gegeven door S w e e r t i u s , Athenae
Belg. 191; V a l e r i u s A n d r e a s , Bibl. Belg. (Lov. 1643), 257, 258; F o p p e n s ,
Bibl. Belg. (Brux. 1739), 212. Of Loos, nadat hij in Mainz zijn theologische studiën
voltooid had, naar Gouda wederkeerde, blijkt niet met zekerheid. Hij woonde 1576
te Leuven, gaf lessen in de theologie aan enkele studenten, die hij in zijn huis als
kostgangers opnam. Dit blijkt uit de overeenkomst hierover gesloten met den
norbertijnerabt van Mariënweert bij Kuilenburg, die de fraters Gijsbert Lap van
Waveren van Utrecht en Laurentius van Gorkum aan zijn hoede toevertrouwde
(Archief aartsb. Utrecht XXIV, 122). De noodlottige tijdsomstandigheden in 1578-80,
toen Leuven en het land onveilig was en de universiteit verliep, dreven Corn. Loos
naar Mainz; daar verbleef hij, zooals blijkt uit de uitgave van verschillende werken
in die jaren 1579-82, ten huize van den kanunnik der hoofdkerk, Arnold von Bucholtz.
Loos vertrok van Mainz naar Trier, waar hij evenals in Mainz lessen gaf in de
theologie en waar hij treurige dagen zou beleven. In dien tijd ontstond, zoowel in
de katholieke, als in de protestantsche landen, vnl. in Duitschland en de Nederlanden
een steeds groeiende heksenwaan, die verschrikkelijke gevolgen had. Overal begon
men in alles tooverij en duivelskunsten te zoeken, honderden werden op de pijnbank
gefolterd en tot de onmogelijkste bekentenissen gebracht. De terechtstellingen
volgden elkander op verschrikkelijke wijze op. Loos was een der weinigen, die durfde
opkomen tegen deze abnormale heksenvrees. Hij zag in, dat de beschuldigingen,
waardoor zoovelen ter dood gebracht werden, geheel onhoudbaar waren en geen
grond hadden. Hij bestreed, zooveel hij kon, deze vervolgingswoede door zijn
woorden, in zijn brieven en opwekkingen. Hij wilde een boek de wereld inzenden,
opdat men de dwaze, ongerechtige vervolgingen zou inzien. Hij betitelde het boek:
De vera et falsa magia, zond het naar een drukker te Keulen zonder de noodige
kerkelijke goedkeuring. Dit was een bewijs, dat hij zich bewust was van de
onweerstaanbare macht zijner tegenstanders, op de eerste plaats van den
wijbisschop en vicaris-generaal van Trier, Peter Binsfeld. Deze, een heksenvervolger,
had uitgegeven: Tractatus de confessionibus maleficorum et sagarum. Loos bestreed
hem in zijn boek. Het boek werd te Keulen in beslag genomen en Corn. Loos op
bevel van den Nuntius, Ottavio Frangipani, opgesloten in de benediktijnerabdij Sint
Maximinus te Trier. Hij moest voor een geestelijke rechtbank verschijnen, waarvan
Binsfeld voorzitter was en 15 Maart 1592 (stijl van Trier) deed Corn. Loos voor zijn
rechters een herroeping van al zijn stellingen over tooverij en hek-
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serij, welke hij geleerd en verspreid had. Hij moest al zijn aantijgingen tegen
geestelijke en wereldlijke bestuurders veroordeelen en daarvoor ootmoedig
vergiffenis afsmeeken. Loos had vele harde waarheden verkondigd, maar wist, gelijk
zoo vaak, geen juiste maat te houden. Eenige zijner stel-. lingen waren theologisch
en historisch onjuist. P a q u o t geeft den tekst der herroeping in zijn geheel, ontleend
aan een werk van M a r t . D e l r i o S.J.: Disquisitionum magicarum libri VI (Lov.
1599-1600). Aldaar III, lib. V, appendix, 140-143, drukt hij de herroeping af naar een
authentiek afschrift, hem verschaft door den licentiaat in de rechten, Joannes Baxius,
een vurig ijveraar voor de heksenprocessen, evenals Delrio, die reeds te voren in
zijn werk Cornelius Loos aan de kaak gesteld had als een ketter (III, 35, lib. V, sect.
1111). Delrio vreesde, dat het werk van L. toch nog in het licht zou verschijnen en
waarschuwt er tegen met schrikkelijke bewoordingen. Men achtte het evenwel
verloren tot 1886, toen door den amerikaan George L. Burr, die zich ernstig met de
geschiedenis van het heksenwezen bezig hield, een gedeelte, twee boeken, van
het werk van Loos teruggevonden werd in de stadsbibliotheek te Trier onder de
dokumenten van het Jezuïetencollege. Bijzonder handelt hierover: J.
J a n s s e n -P a s t o r , Geschichte des deutschen Volkes; Cornelius Loos und seine
Schrift ‘über die Wahre und falsche Magie’ VIII (1894), 582-85; over heksenwezen
en heksenvervolging, aldaar 494-694.
Cornelius Loos, uit Trier gewezen, vestigde zich als vicarius der Kapellenkerk te
Brussel. Delrio en andere schrijvers verzekeren, dat hij hier, als hervallen, ‘relaps’,
in zijn vroegere leer weder een langen tijd gevangen gezet werd. Na zijn bevrijding
dreigde hem een derde maal dit lot, toen de dood hem redding bracht, 3 Febr. 1595.
Hij werd volgens zijn wensch, uitgedrukt in zijn testament, begraven op het algemeen
kerkhof der Kapellenkerk bij het kruisbeeld. De archivaris van het aartsbisdom
Mechelen, kanunnik Laenen, vermeldt niets over het verblijf van Cornelius Loos te
Brussel in zijn studie: Heksenprocessen in Vie diocésaine VII (1913). De meeste
werken van Loos zijn strijdschriften ter verdediging der katholieke leer. Hij was ook
niet onervaren in de letteren. Zijn werken, alle geschreven in het Latijn, worden
opgesomd naar P a q u o t door v.d. A a , en Diction. de théol. Cath. als volgt:
De tumultuosa Belgarum Rebellione sedanda; sive Spiritus vertiginis utriusque
Germaniae in Religionis dissidio (unde cunctae calamitates) vera origo, progressus,
ac indubitatus curandi modus; cum rejectione inefficacium ad hoc remediorum.
Conscripta et collecta ex prudentissimis Ruewardi Tapperi et Wilhelmi Lindani
Damasi Consultationibus per Cornelium Loos Finium (Moguntiae, Casp. Behem,
1579, en nog aldaar 1582).
Apologia Cornelii Callidii, Chrysopolitani, in Orationem Philippi de Marnix, Domini
de S. Aldegonda, pro Serenissimo Archiduce Austriae Matthia, et Ordinibus Belgicis,
ad Delegatos Septemvirum, caeterorumque Principum et Ordinum Sacri Imperii,
Wormatiano Conventu habitam mense maïo CIƆ IƆ LXXIIX. Singularis prudentiae
gravitatis et fidei Germanis S. Inspicite, Germani, seditiones alienas, et iis vos non
intermiscendo, liberam et felicem vestram tranquillitatem imperturbandam conservate
o

(Luxemb. 1579), 4 80 blz. De opdracht van het werkje is gedateerd Freiburg 24
Febr. 1579. Het is een wederlegging van: Oratio legatorum Archiducis Malthiae
habita in conventu Wormaciensi (Antv. Chr. Plant. 1578), uitgesproken
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door Ph. de Marnix en door hem vertaald in het Fransch: Oraison des ambassadeurs
du sérénissime prince Matthias archiduc d'Austriche etc.,.... récitée en la diette à
Wormes devant les conseillers deputez par les princes électeurs.... l'an de N.
Seigneur MDLXXVIII le VII jour de may (Anv. Chr. Plantin MDLXXVIII). Het verscheen
tevens in het Nederlandsch vertaald door J.B. H o u w a e r t .
Annotationes in Ferum super Joannem gedr. vóór 1581. P. Joannes Ferus (of
Wild) was een prediker van de orde der Franciskanen te Mainz, waar hij overleed
1554. Zijn werken over de schriftuur kwamen in handen van Protestanten en zijn
naar hun inzichten veranderd uitgegeven en zoo op den Index gekomen.
Urbis et Orbis Defensio et Vindicatio adversus Christianum Franckenium,
ceterosque Sectarios άοτολάτϱειν (Panis adorationem) impie asserentes, (Mainz
o

1581) 12 .
Duellum Fidei et Rationis: Si in Eucharistiae Sacramento vere sit Corpus Domini?
o

Adversus Paradoxa sex Christiani Franckenii (Mainz 1581 12 ). Opgedragen aan
St. Weber, Wijbisschop van Mainz, kanselier der universiteit van deze stad. Chr.
Franken was een Jezuïet, die zijn orde en kerk verliet 1579, om eerst de leer van
Luther en dan die van Calvijn te volgen; daarna omhelsde hij het Socinianisme.
o
Thuribulum aureum sanctarum Precationum (Mainz 1581 16 ). Opgedragen aan
Dan. Brendel von Hamburg, aartsbisschop van Mainz. Het is een gebedenboek,
meest genomen uit een dergelijk werk van Petrus Bacherius O. Praed. te Gent.
Illustrium Germaniae Scriptorum catalogus, quo doctrina simul et pietate illustrium
vitae et opera celebrantur, quorum potissimum ope literarum studia Germaniae ab
anno M.D. usque LXXXI sunt restituta et sacra fidei dogmata a profanis sectariorum
novitatibus, et resuscitatis veteribus olim damnatis haereseon erroribus vindicata,
o
Cornelio Loos Callidio auctore (Mogunt. Casp. Behem, 1581, 12 237 blz.). Het is
opgedragen aan zijn gastheer Arnold von Bucholtz. Een exemplaar van het zeldzame,
doch weinig nauwkeurige werk, vindt men in de Koninklijke bibliotheek te Brussel.
Bajus en zijn godgeleerde methode worden er zeer geprezen; de oprichting der
nieuwe bisdommen keurt hij af.
Institutionum sacrae Theoiogiae libri quatuor, seu Epitome Melchioris Cani de
o
locis Theologicis (Mogunt. s.d. 12 ). Dit kort begrip uit de werken van den beroemden
theoloog der predikheerenorde vindt men niet in Q u é t i f e t E c h a r d . Script. Ord.
Praed. vermeld.
o
Scopae Latinae ad purgandam Linguam a Barbarie (Mogunt. 1582, 12 ).
Ecclesiae Venatus, seu altera ejus functio circa Fidei Ministerium in reducendis
o
deviis (Colon’ Godefr. Campensis, 1585, 12 ).
Apparatus Mensae Dominicae, pia Excercitia, tum selectas Preces et pulchras
o
Meditationes continens (Coloniae 1591, 12 ).
o
Officium Sacramenti cum Precibus aliisque piis Exercitiis(Coloniae 1591 12 ).
Terentius Christianus, utpote Comoediis sacris transformatus, quo purissimi
sermonis elegantia tinguam exornet, et politis moribus ac insigni pietate mentem
imbuat atque hinc summa cum fruge praelegatur (Colon., Agr. Gerardus
Grevenbruchius, 1592-1602). Het is een nieuwe uitgaaf van het werk van zijn
stadgenoot C o r n . S c h o n a e u s (dl. III, kol. 1145).
Zie: P a q u o t , Mémoires litt. des Pays-Bas XIV (Louv. 1767), 428-448; Nouv.
Biogr. Gen. XXVI 605-606; Algemeine Deutsche Biographie
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XIX. 168-169, LII, 67-69; Dictionnaire de théologie catholique (Paris 1926) IX,
930-933; S o l d a n -H e p p e , Gesch. der Hexenprocesse II, (1880), 22; Catal. bibl.
min. S. Bern. ad Scaldim (1733), 165; Taxandria VIII (1901), 47.
Fruytier

[Looten, Jan]
LOOTEN (Jan), geb. te Amsterdam 1618, overl. aldaar in of omstr. 1681 (?),
landschapsschilder. Zijn vader L a u r e n s J a n s z . L o o t e n , een boratwerker,
was woonachtig te Leiden, doch verhuisde na zijn huwelijk (inget. te Amsterdam 8
Febr. 1612) met J a n n e t j e S t e v e n s d r . naar Amsterdam, waar hij zich vestigde
op den Nieuwendijk bij de Sint-Jacobsstraat; diens vermogen werd in 1631 geschat
op ƒ 6000. Laurens behoorde tot de Doopsgezinden en dreef vermoedelijk, evenals
zoovelen zijner geloofsgenooten, later een lakenhandel. De zoon huwde te
Amsterdam in 1643 (ondertr. 19 Sept.) met C a t h a l i j n t j e H a r m a n s d r ., van
Gulik afkomstig. Op 16 Dec. 1646 werd bij de waterlandsche gemeente der
Doopsgezinden te Amsterdam gedoopt ‘Jan Looten schilder, de man van Catelijntje
van Gulijck, onse suster woont in de Kalverstraet bij de Ossesluys’. In 1659 wordt
hij te Amsterdam met G. van den Eeckhout genoemd als schatter van een
schilderijenverzameling. Volgens Houbraken ging hij later naar Engeland, waar Jan
Griffier zijn leerling was. Inderdaad heeft Bredius archiefstukken aan het licht
gebracht, waaruit blijkt, dat hij van 1660-69 te Londen vertoefde. Op 11 Dec. 1661
werd bij de genoemde doopsgezinde gemeente te Amsterdam gedoopt ‘H e s t e r
J a n s L o o t e n , jonge dochter, dochter van Jan Looten schilder, onse broeder,
woont bij haer ouders, aengegeven door haer moeder’, terwijl op 26 Febr. 1662 bij
den doop van een zekere Lijsbeth Jans getuige was ‘de huysvrou van Jan Loote
schilder’.
Dat - zooals vermeld wordt - op het schutterstuk van kapitein Jan Claesz. Vlooswijk
door Jan Eliasz. Pickenoy uit 1642 (in het Stadhuis te Amsterdam) zijn portret zou
voorkomen, is niet juist; dit was de aanzienlijke amsterdamsche koopman Joan
Loten, over wien men nadere bijzonderheden kan vinden in het Maandschrift De
Ned. Leeuw (1927), 215. Uit den aard der zaak is het uitgesloten, dat Jan Looten
als Doopsgezinde ooit schutter is geweest.
De landschappen van Looten herinneren aan die van Hobbema, Roghman en
Waterloo; zij worden wel onder den naam van eerstgenoemde in den handel
gebracht. Veelal zijn zij van een olijfgroenegrauwe kleur. Verscheidene zijner stukken
zijn door Lingelbach gestoffeerd.
Van zijn schilderijen worden hier genoemd: de viersprong (Rijks-Museum,
Amsterdam), boschgezicht (1658, Boymans, Rotterdam), hertenjacht (1659, Berlijn),
de valkenjager (Kassel), landschap met herders, landschap met galg en landschap
met minnend paar (alle te Dresden), landschap (Hamburg), landschap (1656,
Kopenhagen), landschap (National Gallery, Londen), berglandschap met
rooveroverval (1657, Munster), boschgezicht (Hermitage, Leningrad) enz.
Zie: H o u b r a k e n , Groote schouburgh III (1718-21), 358; W e y e r m a n IV, 318;
W a l p o l e (1872), 243; K r a m m IV, 1012; Ned. Kunstbode III (1881), 356;
Oud-Holland V (1886), 98, VIII (1890), 16, XXI (1903), 202, XXII (1904), 30, 37,
109, XXV (1907), 245, XXVI (1908), 92, XXVIII (1910), 234; J.A. J o c h e m s ,
Amsterdams Oude Burgervendels (1888), 31; Kunstchronik N.F. II (1890-91), 130,
XXXIV (1922-23), 23, 566; W u r z b a c h , Künstlerlexikon II (1910), 67; B r e d i u s ,
Künstler-
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Inventare (1915 e.v.), 87, 426, 1970, 1972, 2071; 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 I (1914-16), 337; Der Cicerone IX (1917), 339;
T h i e m e -B e c k e r XXIII (1929), i.v.; Memoriaal voor Reinier Wybrandtsz. (in
Doopsgezind Archief te Amsterdam); Huw. int. reg. van de Pui (Gem. Archief
Amsterdam).
Wijnman

[Lotze, Johannes Anthony]
LOTZE (Johannes Anthony), gedoopt te Amsterdam 30 Aug. 1769, overl. ald. 15
Dec, 1832. Zijn ouders waren M a x i m i l i a a n L o t z e en A n n a M a r g a r e t h a
K a m e r l i n g . Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd 15 Mei 1791
predikant te Maartensdijk. Zijn antwoorden op eenige prijsvragen van het Haagsch
genootschap zijn eenige malen bekroond en uitgegeven: Verhandeling over de
begrippen die de schrijver van den brief aan de Hebreën had aengaende het
hoogepriesterschap van Jezus Christus (1798); Betoog behelzende een wederlegging
van het gevoelen dergenen die voorgeven dat de apostelen in sommige wezenlijke
stukken van de leere hunner meesters aengaende den weg der zaligheid zijn
afgeweken en slechts hunne eigene denkbeelden daeromtrent, waarin de een van
den anderen zelf verschilde, voorgedragen en aengedrongen hebben, zoodat de
leer der apostelen voor Christenen, die alleen Jezus volgen, geen verbindend gezag
zouden hebben (1801); Verhandeling over het denkbeeld 't welk de heilige schrijvers
hechten aan de vergeving der zonden (1802); Verhandeling over de waare en
eeuwige Godheid van den persoon des Heiligen Geestes (1804). Ook verscheen
van hem het eerste deel van: Oordeelkundige inleiding tot de schriften des Nieuwen
Verbonds (Amst. 1803).
Vóór Oct. 1804 had de godgeleerde faculteit van de hoogeschool te Franeker
meermalen aanvallen te verduren van een ongenoemden recensent in de Bibliotheek
van theologische letterkunde. Vooral de hoogleeraar Johannes Hendrik Regenbogen
werd daarin met aanvallen geplaagd. Blijkens de notulen van de curatoren
vermoedde vooral Regenbogen dat Lotze deze vaak hatelijke aanvaller was, en
vleide men zich met de hoop daaraan een einde te maken door Lotze ook tot
hoogleeraar te kiezen naast Regenbogen. In elk geval werd vóór zijn benoeming
een eigenaardige correspondentie gevoerd in Oct. 1804, waaruit wij vernemen, dat
aan Lotze kennis werd gegeven van een drietal, met zijn naam als den eerste daarop,
maar dat het curatoren ‘bijzonder aangenaam zoude wezen, dat alle verschillen ....
wierden gesmoord....’. Inderdaad heeft Lotze daarop geantwoord ‘van nu af aan
geene verdere poursuites te zullen ondernemen in zodanige geschillen’, waaruit
bleek dat Regenbogen inderdaad zijn ‘recensent gevonden had’. Lotze werd
hoogleeraar te Franeker, is bij monde van Regenbogen 28 Mrt. 1805 tot theologiae
doctor honoris causa benoemd, en aanvaardde zijn ambt plechtig op 11 Juni 1805
met: Oratio pro commendanda rafione, quam secuti sunt veteris ecclesiae Graecae
doctores in juvenum ammis ad disciplinam sacram praeparandis et formandis (Leov.
1805). H. Bouman (zie dl. VII, kol. 189) vond het een ‘jammerlijk mislukte
redevoering’; de faculteit had met Lotze ‘het Trojaansche paard binnen gehaald’.
Deze zelf schreef eens: ‘Regenbogen voedt gevoelens .... die ik afkeure en bij elke
gepaste gelegenheid weder spreek’. Pijnlijk vooral was het twistgeschrijf na de
uitgave van A. B r u i n i n g , De leer der verzoening met God naar den Bijbel (zie dl.
IV, kol. 330). Ds. Johannes van Assen (zie dl. IV, kol. 66) had daar zijn Aanmerkingen
op uitgegeven in 1807; Bruining weder dâârop
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zijn Aanmerkingen, ook nog in 1807. Lotze mengde zich daarin, zoowel in een
anonieme recensie als in een academische leerrede: Leerrede over Rom. 5:11 ....
(Leeuw. 1807). Regenbogen schreef daartegen (vooral omdat Bruining 19 Mei 1807
geschorst is door de classis voor zes weken): De leerrede over Rom. 5:11 .... getoetst
.... (Fran. 1807). Vooral het ‘Voorberigt’ hiervan getuigt tegen Lotze. Na een maand
schreef Lotze: De toets van .... Regenbogen .... (Amst. en Leeuw. 1807). Ook in
huiselijke aangelegenheden was hij opvliegend en stijfhoofdig (zie B o e l e s , a.w.
I, 266). Aan feiten uit zijn verder leven zijn nog te vermelden, dat zijn lijkrede, die
hij zou houden op 5 Nov. 1811 na den dood van Egbert Jan Greve (zie dl. VI, kol.
632) is verschenen als: Laudatio Egberti Jani Grevii (Lugd. Bat. 1815), dat hij door
de opheffing van de hoogeschool bij keizerlijk decreet van 22 Oct. 1811 ambteloos
is geworden, dat hem hetzelfde nog eens gebeurde na de opheffing van de
hoogeschool te Harderwijk in 1818, waar hij 24 Jan. 1816 als hoogleeraar zijn
inaugureele Oratio pro litteris sacris had gehouden, ten slotte dat hij lid is geweest
van de commissie voor het samenstellen van den gezangbundel voor de Ned.
Hervormde Kerk, waarvoor hij gezang 132 naar Bernardus Elekink bewerkt moet
hebben. Zijn vrouw was A n t j e S i b l e s z ; in 1812 had hij vier kinderen.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 396-398; W.B.S.
B o e l e s , Frieslands hoogeschool en het Rijks-athenaeum te Franeker I (Leeuw.
1878), 266, II (Leeuw. 1879), 701-704, 718-722; Kerkelijk Handboek (1910) Bijl.,
160; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek v. ned. anonymen en pseudonymen ('s
Grav. - Utr. [1870]), 92 (no. 883), 182 (no. 1755, gez. 132), 504 (no. 4843); d e z .,
Vermomde en naamlooze schrijvers II (Leid. 1885), 118 (no. 735), 232, 589 (no.
3823); J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk der Ned., 3e dr.
(Utr. 1916), 734 v.; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912),
236, aant. 1, 261, aant. 2; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1790-1831),
373; R. B e n n i n k J a n s s o n i u s , Gesch. v.h. Kerkgezang bij de hervormden in
Ned., 2e dr. (Amst. 1863), 213-217.
Knipscheer

[Lubbers, Theodorus]
LUBBERS (Theodorus), geb. te Beerta 9 Aug. 1731, overl. te Groningen 6 Juli 1804.
Zijn ouders waren J o h a n n e s L u b b e r s , predikant (overl. 1773) en B o u w i n a
K i m m i n g a . Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid en werd predikant
te Breede (gem. Warfum) 19 Mei 1754, te Noorddijk 4 Jan. 1756, te Scheemda in
1766, te Groningen in 1768. In 1773 begon zijn arbeid in de commissie voor de
nieuwe psalmberijming. Na den dood van Frans Lodewijk Cremer, overl. 20 Juni
1776 (zie dl. IV, kol. 472v.), werd hij hoogleeraar te Groningen. Zijn inaugureele
rede hield hij 23 April 1777: Oratio inauguralis de theologo ad Christi, doctoris
perfectissimi, exemplar formato. Te voren, 26 Aug. 1776, was hij doctor geworden.
Na den dood van Paulus Chevallier (overl. 7 Maart 1796) onderwees hij ook de
kerkgeschiedenis. Toen hij in 1780 het rectoraat had waargenomen, droeg hij het
over met: Oratio de eoquod decet publicum religionis doctorem, quod ad studium
curamque decoris civilis; en in 1796 met: Oratio pro historia ecclesiastica. Voorts
verscheen van hem een lijkrede op Johannes Brill (overl. in Sept. 1764; zie dl. IV,
kol. 303): De dood, de blijde rust en 't zalig lot van Daniël .... Dan. 12:13 .... (Gron.
1764); en Groningen tot dankbaarheid aangespoord in een kerkrede bij gelegenheid
der plechtige
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inhaling van .... Willem V (Gron. 1773). Zijn vrouw was E l i s a b e t h S o p h i a
W i c h e r s . Hun namen en familiewapens vindt men in de brandglazen van de kerk
te Noorddijk. Op het einde van zijn leven heeft hij nog als afgevaardigde van
Groningen meegewerkt aan de voorbereiding van de uitgave der evangelische
gezangen voor de Ned. Hervormde Kerk. B e n n i n k J a n s s o n i u s schrijft (a.w.,
blz. 161): ‘Het was voor de gemeenten een verblijdend teeken dat hij in de commissie
werd benoemd. In zijn, door degelijkheid van inhoud en dichterlijken stijl uitmuntende
redenen had hij zich als een man van wetenschap, oordeel en smaak doen kennen’.
Er bestaat een portret van hem.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 409, III ('s Hert. 1856),
670; Kerkelijk Handboek (1914) Bijl. 146, 147 (aan te vullen), 151, 159, 162, 167;
W.J.A. J o n c k b l o e t , Gedenkboek der hoogeschool te Groningen (Gron. 1864),
98; R. B e n n i n k J a n s s o n i u s , Gesch. van het kerkgezang bij de Hervormden
in Ned., 2e dr. (Amst. 1863), 161, 197, 207-211, 222; L. K n a p p e r t , Gesch. der
Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912), 141, 225; Bibliotheca theologica et philosophica
(Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 785 (no. 554); Nederland in Woord en
Beeld (Leid., Burgersdijk en Niermans 1924), 418.
Knipscheer

[Lubeck, Albertus]
LUBECK (Albertus) heeft een leven van Petrus Hoorn geschreven, dat uitgegeven
is door D u m b a r in zijn Analecta I, 148-162. Het is geschreven kort na 1479, het
sterfjaar van H o o r n . L., die waarschijnlijk uit Lübeck afkomstig was, leefde in het
Heer Florenshuis te Deventer en zette met dit werk de traditie voort, die door Petrus
Hoorn (dl. VIII, kol. 842) en Rudolf Dier van Muiden (dl. VIII, kol. 392) begonnen
was.
Zie: P o t t h a s t , Bibl., 745; R o m e i n , Gesch. v.d.N.- Nederl. geschiedschrijving
i.d. M.E. no. 73.
Romein

[Ludovicus, Philippus]
LUDOVICUS (Philippus), geb. in 1592 te Tirschenreuth in de Opper-Palts, gest. 22
Juli 1667 te Maastricht, predikant.
L. werd op 8 Mei 1613 ingeschreven in het album studiosorum der universiteit
van Altdorf. Hij heeft in de beiersche Opper-Palts en in Bohemen op verschillende
plaatsen als prediker dienst gedaan, totdat hij als alle andere predikanten door den
hertog van Beieren verdreven werd (2 Dec. 1625). Hij toog nu naar den Haag, waar
hij voor de Hoogduitsche gemeente in de engelsche kerk gepredikt heeft gedurende
6 jaren. Na de reductie van de stad Maastricht aan de Staten-Generaal in 1632
werd L. predikant te Maastricht. Hier heeft hij hard gewerkt en veel gestreden en
geleden voor den opbouw der Geref. kerk en tot handhaving en uitbreiding daarvan.
Ludovicus is vooral bekend uit de geschiedenis van het te Maastricht in 1638
ontdekte verraad. Negen personen werden ter dood veroordeeld en L. werd door
den krijgsraad belast met hun geestelijken bijstand. Hun biechtvaders werden niet
toegelaten. L. heeft een boekje daaromtrent samengesteld, waaraan een heele
geschiedenis verbonden is, genaamd: Cort vertoogh van de wtkomste, laetste
discoursen ende woorden, gepasseert ende gevallen tusschen de predicanten van
de geref. kercke tot Maestr. ende de conspirateurs van 't grouwelick verraet tegens
deselve stadt, door de hand des scherprechters geexecuteert in den jare 1638
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(Dordr. 1638). Het zeldzame geschrift brengt den lezer van heden, protestant of
katholiek, huivering en is erg onsmakelijk. Andere geschriften van L. schijnen verloren
te zijn.
De eerste vrouw van L. heette V e r o n i c a ,
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gest. in 1644. Hij hertrouwde in 1646 te Dordrecht met E l i s a b e t h d e M e y e r .
Zie: Gedenkb. der Ned. herv. gemeente van Maastricht 1632-1932 (Maastr.).
Blonden

[Luwesz., Ipo]
LUWESZ. (Ipo), geb. op Ameland, gevonnist te Groningen 1 Febr. 1571, zoon van
Lieuwe Backer.
Kort na de komst van Alva in de Nederlanden verliet hij het land, in Mei 1570 ging
hij in Emden wonen in de Nieuwe Poortstraat, ten huize van Otto Tyarcx. Daarna
kwam hij op de vloot der Watergeuzen, werd stuurman op het schip van hopman
Morra en later bootsman bij kapitein Adriaan Menninck. Bij een poging om bij
Winschoten een rijke weduwe te plunderen viel hij op Ulsda den Spanjaarden in
handen, die hem naar Groningen brachten. Hij werd daar door Robles twee maal
verhoord, op 2 Jan. en 3 Jan. 1571. Op 31 Jan. werd zijn bekentenis voorgelezen
en op 1 Febr. 1571 werd hij in Groningen onthoofd.
Zie over hem: Rijksarch. van België te Brussel, Secr. d'Etat Allemande, deel 193,
o

p. 139v . en 378.
Vogels

[Luyten, Johannes Hermanus]
LUYTEN (Johannes Hermanus), geboren te Roermond 11 Germinal jaar IX of 7
April 1801, was een zoon van F r a n c i s c u s L u y t e n en M a r i a C o r n e l i a
v a n B o r r e n , wonende in de Schoenmakersstraat te Roermond. Hij was zoowel
als componist voor orgel en als improvisator op het orgel zeer bekend. In 1817 werd
hij organist der O.L.Vr. Kapel in 't Zand en in 1829 organist der kathedraal van
Roermond, wat hij bleef tot 1876. Hij dirigeerde de Kon. Harmonie bij afwezigheid
of ontstentenis van den directeur. Hij ontving daarvoor in 1861 een kostbaren ring.
Na een werkzaam leven ontsliep hij te Roermond 2 Januari 1876 in den ouderdom
van 74 jaar en 8 maanden. Hij was 1836 gehuwd te Roermond met A n n a
Margaretha Spee van Reuver.
van Beurden

[Luzac, Mr. Lodewijk Caspar]
LUZAC (Mr. Lodewijk Caspar), geb. te Leiden 1 Aug. 1786, overl. te 's Gravenhage
18 Febr. 1861, was de zoon van Mr. E t i e n n e L u z a c en J o h a n n a S u z a n n a
Valckenaer.
Hij werd als student in zijn geboortestad ingeschreven 20 Sept. 1804 en
promoveerde aldaar 16 Juni 1810 op een dissertatie: De Q. Hortensio oratore,
Ciceronis aemulo. Hij werd secretaris van zijn oom J. Valckenaer (dl. I, kol. 1509).
Hij vergezelde dezen onmiddellijk na zijn promotie naar Parijs. Zij bleven er nadat
het koninkrijk Holland bij Frankrijk werd ingelijfd en wel tot Apr. 1811. Toen keerde
hij te Leiden terug en werd 17 Mei 1811 advocaat bij het hooggerechtshof te 's
Gravenhage en 12 Aug. 1811 bij de leidsche rechtbank van eersten aanleg.
In Oct. 1818 werd hij secretaris van curatoren der universiteit, maar daar zijn
praktijk zich uitbreidde, kreeg hij reeds in 1819 op verzoek als zoodanig eervol
ontslag. Op 21 Jan. 1828 werd hij benoemd tot rechter in de rechtbank van eersten
aanleg te Leiden.
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Op 3 Juli d.a.v. kozen de Staten van Holland hem tot lid der Tweede Kamer. Op
29 Nov. 1828 hield hij een belangrijke rede in antwoord op Zuid-Nederlandsche
insinuaties omtrent de dwingelandij onzer regeering. Hij zeide: ‘Wij zijn geen
voorstanders van dwingelandij. Ons gedrag in 1813 kan u daarvan overtuigen. Wij
zijn voorstanders van vrijheid in het godsdienstige en het staatkundige.’
Op 2 Dec. 1828 beantwoordde hij Stassart (dl. V, kol. 800), dien hij geweldig en
brutaal noemde; hij zeide: ‘dergelijke redevoeringen persuadeeren niet’.
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Op 19 Febr. 1829 werd hij lid eener commissie tot het doen van voorstellen tot
wijziging van het middelbaar onderwijs. Door de afscheiding van België is niets van
haar arbeid bekend geworden. Hij was sedert 1830 het hoofd der vooruitstrevende
leden en heeft in de kamer veel gearbeid.
De Bosch Kemper (Geschiedenis van Nederland na 1830, 3e deel, blz. 24) zegt
van hem: ‘De zaakrijke welsprekendheid van Luzac.... voldeed aan de eischen van
de parlementaire beraadslagingen, ofschoon de adviezen van Luzac dikwijls al te
lang waren om aandachtig aangehoord te worden.’
Op 11 Mrt. 1830 beantwoordde hij Luyben (dl. VIII, kol. 1079), die het streven der
Roomsch-Katholieken verdedigd had en verklaard had, dat zij niets kwaads tegen
den nederlandschen staat in den zin hadden. Hij haalde een ultra-clericale allocutie
van paus Pius VIII van 24 Mei 1829 aan, waarin gezegd was, dat de Protestanten
geen christenen waren.
Na het oproer te Brussel in het laatst van Aug. 1830 en de uitbreiding, die dit
spoedig in andere deelen der zuidelijke Nederlanden verkreeg, was hij een der
eersten, reeds in de vergadering van 28 Sept. 1830, die volhield, dat een algeheele
scheiding van beide deelen van het koninkrijk de eenige goede oplossing der
moeilijkheden was. Slechts 14 leden (noordelijke) waren het met hem eens. Op 23
Oct. d.a.v. werd hij lid eener Staatscommissie, ingesteld om na te gaan, welke
wijzigingen er bij een administratieve scheiding in de regeering moesten plaats
hebben. Haar verslag is nimmer in daden omgezet.
Op 10 Nov. 1830 diende hij met Collot d'Escury (dl. III, kol. 249), van Alphen (dl.
I, kol. 84) en van Nes (dl. II, kol. 982) het voorstel in om een adres tot den Koning
te richten, er op aandringende, dat Zr. Ms. zorgen zich in het vervolg alleen tot
Noord-Nederland zouden bepalen. Naar aanleiding van mededeelingen van
regeeringswege op 20 Jan. 1831 in comité-generaal gedaan, trokken zij 25 d.a.v.
hun voorstel in. Een voorstel om tot den Koning als antwoord op die mededeelingen
een adres te richten, werd 3 Febr. 1831 met 29 tegen 18 stemmen aangenomen;
Luzac behoorde tot de minderheid.
Reeds van den eersten tijd, dat hij kamerlid was, heeft hij de geheimzinnigheid
onzer financieele politiek en de kunstgrepen, die door den minister van Financiën
van Tets van Goudriaan met het amortisatie-syndicaat werden verricht, bestreden.
Ook bestreed hij sedert 1832 het stelsel van volharding tegen de besluiten der groote
mogendheden, waardoor een kostbaar gemobiliseerd leger in Zeeuwsch Vlaanderen
en Noord-Brabant noodig was, terwijl het niets van beteekenis uitrichtte.
Gedurende het zittingjaar 1836-37 was hij voorzitter der kamer. Hoewel er meestal
vooruitstrevende leden tot eersten candidaat voor het voorzitterschap gekozen
werden, hetgeen koning Willem I onaangenaam was, heeft Z.M. toch steeds dien
eersten candidaat benoemd. Evenwel ontging denzulken na afloop van het jaar
meestal de belooning, benoeming tot lid der Eerste Kamer of tot staatsraad in
buitengewonen dienst.
Bij de wijziging der rechterlijke organisatie werd Luzac 16 Sept. 1838 benoemd
tot rechter in de arrondissements-rechtbank te Leiden; zijn functie bleef dezelfde.
Op 14 Jan. 1840 deed hij met de vooruitstrevende leden der kamer
Schimmelpenninck van der Oye, Corver Hooft (dl. IV, kol. 777) van Dam van Isselt
(dl. I, kol. 684) en van Rappard (dl. IV, kol. 1115) een voorstel tot
grondwetsherziening. Dit is door hen ingetrokken omdat bij het afdeelingsonder-
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zoek bleek, dat men vrij algemeen van gevoelen was, dat zulk een voorstel van de
regeering behoorde uit te gaan. Werkelijk kwam dit, maar geheel onvoldoende, 16
Mei d.a.v. bij de kamer in, het is de herziening van 4 Sept. 1840 geworden.
Toen koning Willem II de regeering aanvaard had, wilde hij in den aanvang
eenigszins vrijzinniger dan zijn vader regeeren. Een der teekenen daarvan was, dat
hij Luzac 26 Jan. 1841 benoemde tot lid van den Raad van State. Deze meende
evenwel, als lid der Tweede Kamer meer nut te kunnen doen. Wel waren beide
lidmaatschappen vereenigbaar, maar ook daartegen had hij bezwaar, daar hij
meende, als lid van den Raad niet onafhankelijk genoeg te kunnen blijven. Op zijn
verzoek werd 5 Febr. de benoeming ingetrokken en hij tevens tot staatsraad in
buitengewonen dienst benoemd.
Op 9 Juni 1841 werd hij tot curator der leidsche universiteit benoemd. Hij bleef
dit tot zijn overlijden.
In 1842 deed hij met twee medeleden een voorstel om de overeenkomsten met
de Nederlandsche Handelmaatschappij te bekrachtigen. Zij zagen dit op 30 Juni
1842 met 49 tegen 3 stemmen aangenomen. De regeering had goedkeuring daarvan
niet noodig geacht. Door deze beslissing werd volgens Mr. S. Vissering de eer der
regeering gered en het crediet van den staat behouden.
Op 23 Jan. 1843 sprak hij tot verdediging van het verdrag met België; op zijn
verzoek werd hierover 31 Jan. en 1 Febr. in comité-generaal beraadslaagd. Het
verdrag werd goedgekeurd. Op 23 Mei 1843 bestreed hij het conversie-ontwerp van
den minister van Financiën Rochussen (dl. II, kol. 1217); deze trad ten gevolge van
de verwerping daarvan op 27 d.a.v. af.
Ook bestreed hij 26 Febr. 1844 het ontwerp tot de vrijwillige leening van den
opvolger van Rochussen, van Hall (dl. VII, kol. 517). Diens voorstel echter werd 29
d.a.v. met 32 tegen 25 stemmen aangenomen.
Hij was een der 9 leden, die onder aanvoering van Thorbecke (dl. IV, kol. 1308)
een voorstel tot invoering eener voor dien tijd zeer ver gaande grondwetsherziening
indienden. De kamer besloot 31 Mei 1845 met 34 tegen 21 stemmen, dit voorstel
niet in behandeling te nemen, weder omdat het niet door de regeering werd
ingediend.
Toen Willem II uit vrees voor een revolutie liberaal geworden was, benoemde hij
in Mrt. 1848 een commissie van 5 leden, onder welke Thorbecke en Luzac, tot het
ontwerpen eener grondwetsherziening.
Op 25 Mrt. werd een nieuw kabinet gevormd, waarin wel Luzac, maar niet
Thorbecke was opgenomen, iets waardoor de vriendschap tusschen hen verstoord
werd; Luzac werd minister van Binnenlandsche Zaken en van Hervormde en andere
Eerediensten.
Al zeer spoedig bleek hij wegens zijn niet sterk gestel niet in staat, dezen arbeid
behoorlijk te verrichten. Hij verkreeg 13 Mei eervol ontslag als minister van
Binnenlandsche Zaken, maar bleef het andere departement, dat in deze tijden van
zeer weinig beteekenis was, behouden. Zelfs dit viel hem te zwaar; op 29 Juni
verzocht hij ontslag als zoodanig en ook als lid der Tweede Kamer; beide werd hem
30 d.a.v. verleend.
Sedert hield hij zich met letterkundigen arbeid bezig. Hij maakte brieven van
Oldenbarnevelt, van Justus Lipsius, van Gideon van Boetzelaer, van Anthony
Heinsius en van Willem Buys, pensionaris, voor den druk gereed. Eenige in de
Tweede Kamer door hem gehouden redevoeringen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

630
heeft hij uitgegeven. Hij bezorgde de uitgaaf van een brief van Valckenaer aan
Falck.
Zijn rede van 28 Sept. 1830, bovenvermeld, is te Leiden in het Fransch in druk
uitgegeven.
Zie: Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde van
1862.
Ramaer

[Lycklama, Hanso]
LYCKLAMA (Hanso), geb. omstr. 1610, overl. 9 April 1659, begr. te Wyckel. Hij
behoort niet tot het bekende geslacht L. à Nyeholt en zijn ouders zijn ons onbekend.
Hij werd 22 April 1637 grietman van Gaasterland, in 1647 lid van Gedeputeerde
staten en behoorde tot de 16 leden uit Friesland in de Staten-Generaal tot het
vaststellen van het stuk der unie, religie en militie, benoemd 5 Dec. 1650.
Op hem bestaat een gedicht van R. N e u h u s i u s , Hansonio à Lycklama Gallias
adeunti, nunc Illust. Reipubl. Fr. Praetori.
Hij huwde 21 Juli 1638 (of, volg. Ned. Leeuw XXXVII, 80, in 1633) met R i n s k e
F e y e s H e y d o m a , overl. 4 Januari 1672, begr. te Wyckel, weduwe van den
raadsheer C o r n e l i s B u t t i n g h a , en dochter van F e y o T j e r c k s , wegens
Friesland in 1658 lid der admiraliteit van Amsterdam.
Uit dit huwelijk sproten 2 kinderen.
Zie: Mdbl. Ned. Leeuw, als boven; R. N e u h u s i i , Poëm. Juven., 289; B a e r d t
v. S m i n i a , N. Naaml. v. Grietm., 380; Charterboek V, 410; Reg. der Res. v.d.
Staten v. Fr. 1570-80 (Kampen 1784).
Regt

[Lycklama, Mr. Laelius van]
LYCKLAMA (Mr. Laelius v a n ), geb. omstr. 1575, overl. na 1625, zoon van Mr.
M e i n e L y c k l e s , subst. grietman van Weststellingwerf in 1585, en van H y l c k
van Terwisga.
Hij werd doctor in de rechten en advocaat voor het Hof van Friesland. In zijn
vaders plaats werd hij 1 Mei 1597 raad in het Hof en behoorde in het volgend jaar
1598 tot de 8 gecommitteerden uit de friesche staten, die waren aangewezen om
de verschillen, tusschen Willem Lodewijk van Nassau en Karel Roorda ontstaan, in
der minne te vereffenen. In Febr. 1625 werd hij grietman van Hemelumer-Oldephaert
en huwde 12 Maart 1603 te Leeuwarden met F o e c k v a n G a l a m a , geb. 11
Mei 1562, oudste dochter van S e e r p , grietman van Baarderadeel, en van H i s
van Botnia.
Uit dit huwelijk sproten drie kinderen: H i s , S e e r p en M e y n e r t . Seerp overl.
ongehuwd; Meine of Meynert was gehuwd met Judith Loquini. Deze drie kinderen
vervielen tot armoede en verkochten in 1638 het hun aangeërfd slot Galama te
Koudum.
Zie: Stam- en Wapenb. van den Fr. Adel I, 250, II, 76, 170; Naamrol. der Raden
's Hofs van Fr., 30; Charterboek IV, 831; B a e r d t v. S m i n i a , N. Naaml. v. Gr.,
308; Geneal. Herald. Bladen IV, 128.
Regt

[Lycklama à Nyeholt, Agge]
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LYCKLAMA À NYEHOLT (Agge), geb. in 1607, overleden 2 Mei 1637, zoon van
E s a i a s of E y s e , grietman van Oost- en later van Weststellingwerf, en van J e l
(v a n ) O s i n g a .
Hij studeerde sedert 29 Mei 1629 te Leiden in de rechten, werd in 1637 aangesteld
tot substituutgrietman van Weststellingwerf, doch had nauwelijks zijn post aanvaard,
toen hij ongehuwd overleed. Hij werd in de Oldehove te Leeuwarden begraven en
R. N e u h u s i u s wijdde aan hem een zijner gedichten.
Zie: Stamboek v.d. Frieschen Adel II, 171; B a e r t v. S m i n i a , Nieuwe Naamlijst
van Grietmannen, 403; R. N e u h u s i i , Poëm. Juven., 244.
Regt
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[Lycklama à Nijeholt, Mr. Albertus (1)]
LYCKLAMA À NIJEHOLT (Mr. Albertus) (1), geb. te Steenwijkerwold in 1705, ged.
te Steenwijk 28 Oct. 1705, overl. te Wommels 2 Juni 1753, zoon van J a c o b u s ,
verwalter scholtis van Steenwijkerwold, en van M a r i a K i e r s .
Hij studeerde te Franeker in de medicijnen, ging tot de Herv. kerk over en ging
toen in de rechten studeeren. Hij promoveerde 30 Juni 1728 en vestigde zich als
advocaat. Hij werd al spoedig daarna benoemd tot adjunct-secr. van
Hennaarderadeel, ging te Wommels wonen en het huis dat hij daar liet bouwen,
werd later, na vergroot te zijn, door Dr. van der Kolk bewoond.
Volgens Scheltema beoefende hij de dichtkunst en gaf op jeugdigen leeftijd een
bundeltje verzen in het licht, waarvan enkele niet onverdienstelijk zijn. Onder het
anagramma T e r b u l a s K l y l a a m schreef hij ook een blijspel, getiteld: het
Franeker Studentenleven. In 1734 begroette hij prins Willem IV bij diens bezoek
aan Franeker met een hoogdravend gedicht.
Hij was te Franeker 4 Sept. 1729 gehuwd met A d r i a n a v a n B u r e n s t i n s ,
geb. te Franeker en aldaar gedoopt 17 Febr. 1705 (aldus Ned. Patriciaat, andere
opgaven hebben: geboren 12 Juli 1707), dochter van H e c t o r en van B a u c k j e
A r e n d s . Een zoon Jacob Egbert volgt.
Zie: K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. Wrdb.; H e r i n g a , Lijst van Dichters,
62, 63; Stamb. van den Frieschen Adel I, 254, II, 172, 173; Nederl. Patriciaat XV
(1925), 286; Jaarb. van den Ned. Adel II, 100.
Regt

[Lycklama à Nijeholt, Albertus (2)]
LYCKLAMA À NIJEHOLT (Albertus) (2), geb. te Bolsward, ged. 28 April 1761,
overl. te Zwolle 15 Dec. 1846, zoon van Mr. H e c t o r J a c o b en van R i n s k e
Feersma.
Hij trad in militairen dienst, werd 10 Juli 1795 luit.-kolonel en voerde als zoodanig
het bevel over het 1e bataljon der 5e halve brigade toen hij 27 Aug. 1799 bij de
landing der Engelschen werd gekwetst. In 1806 benoemd tot kolonel der infanterie,
onderscheidde hij zich in dien rang door zijn dapperheid en koelbloedigheid onder
Mortier in het gevecht tegen de Zweden bij Pasewalk in Pommeren 16 Oct. 1807;
hij voerde daar het bevel over het 2e regt. infanterie. In Aug. 1808 werd hem. de
leiding van het 1e bataljon van het tweede en het 2e bataljon van het vierde regiment
van linie toevertrouwd; beide afdeelingen maakten deel uit van de voor Spanje
bestemde brigade. Daarna onderscheidde hij zich 31 Oct. 1808 in het gevecht bij
Durango en 17 Maart 1809 bij Mesa-de-Ibor en werd met vier anderen met het
ridderkruis van het Legioen van Eer beschonken. Hij verkreeg nog in 1809 den rang
van brigadier, maar daarna vonden wij hem niet meer als militair vermeld. Hij was
ook ridder der orde van de Unie en van de Réunie en zou in later dagen fabrikant
te Bolsward zijn geweest.
Hij was 29 Juni 1800 te Wijhe gehuwd met A l b e r t a A l e i d a D w a r s (weduwe
van Ds. J a c o b u s R e v i u s , predt. te Windesheim), geb. te Heerde, huize
Kromhout, 8 Aug. 1775, overl. te Zwolle 8 Aug. 1824, dochter van G e r r i t en van
G e e r t r u i d a B r o e k h u i z e n . Uit dit huwelijk sproten 4 kinderen.
2

Zie: B o s s c h a , Neerl. Held. te Land III, 177, 217, 222, 232; Navorscher LI
(1901), 61; Ned. Patriciaat XV (1925), 292; Stamb. Fr. Adel I, 254, II, 173.
Regt
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[Lycklama à Nijeholt, Augustinus (1)]
LYCKLAMA À NIJEHOLT (Augustinus) (1), geb. in 1670, overl. te Beets 22 Juni
1744, zoon van Lubbert Piers L. à N., die volgt, en van diens eerste vrouw R. v a n
Scheltinga.
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Hij werd 20 Jan. 1693 grietman van Opsterland en in hetzelfde jaar lid der Gedep.
staten van Friesland. Hij woonde op zijn buitenplaats te Beets en begon in 1704 het
groote veenkanaal te graven, de Opsterlandsche Compagnonsvaart, dat bij Gorredijk
een aanvang neemt en door zijn nakomelingen is voortgezet door Bakkeveen,
Oosterwolde en Appelscha, waar het huis der Compagnons naar hem
‘Augustinusstate’ is genoemd.
Hij huwde tweemaal. Eerst 14 Januari 1693 met H o u k j e v a n G l i n s t r a , ged.
te Leeuwarden 18 Aug. 1671, al spoedig na haar huwelijk overl., dochter van
H e c t o r , grietman van Tietjerksteradeel, en van E r i t i a W i l l e m s d r . v a n
V i e r s s e n . Daarna hertrouwde hij 24 Febr. 1695 met D e t j e of D i d s v a n
A n d r i n g a , geb. te Lemmer 28 Febr. 1677, overl. te Beets 28 Juli 1719 en daar
begraven, dochter van T i n c o , grietman van Lemsterland, en van E r i t i a v a n
Scheltinga.
Eén dezer huwelijken werd door A b e l u s S. S i c c a m a bezongen. Uit het tweede
huwelijk sproten 9 kinderen, waarvan Livius Suffridus en Tinco volgen. Een zoon
D a n i ë l d e B l o c q (1702-81) werd grietman van Opsterland en een andere zoon,
R e g n e r u s (1700-56) grietman van Lemsterland later van Utingeradeel. De jongste
dochter, R o m e l i a , of R. M a r g a r e t h a (1709-74) huwde 7 Sept. 1732 met
M a r t i n u s v a n B o u r i c i u s , die 1 Juli 1755 oud 47 jaar overleed. Een andere
dochter E r i t i a (1700-62) huwde S a k e A l e f s v a n I d s i n g a .
Zie: Stamb. v.d. Fr. Adel I, 251, II, 171; E e k h o f , Gesch. van Fr., 326; B a e r d t
v a n S m i n i a , N. Naaml. v. Gr., 387; Nederl. Adelsboek (1915), 197.
Regt

[Lycklama à Nijeholt, Augustinus (2)]
LYCKLAMA À NIJEHOLT (Augustinus) (2), geb. te Leeuwarden 27 April 1742,
overl. te Oldeborn 30 Oct. 1789 en daar begraven, zoon van Tinco, die volgt, en
van M a r t h a K i n n e m a v a n S c h e l t i n g a .
Boven de kerkdeur te Akkrum staat: ‘Augustinus L. à N., oud 17 jaar, heeft den
eersten steen gelegt van deese kerk op den 13 Maart 1759’. Hij werd 7 Juli 1762
aangesteld tot grietman van Utingeradeel, werd 14 Maart 1766 wegens Friesland
gecommitt. ter admiraliteit van Amsterdam en in 1786 verkozen tot curator der
academie te Franeker. Hij woonde te Oldeboorn op Andringastate, welk landgoed
hij geheel liet verbouwen, en huwde te Leeuwarden 5 Dec. 1762 met S u s a n n a
des H.R.R. barones t h o e S c h w a r t z e n b e r g e n H o h e n l a n s b e r g , geb.
21 Febr. 1736, overl. te Utrecht 7 Oct. 1799, dochter van Georg Wolfgang (dl. VII,
kol. 1125) grietman van Barradeel, Dantumadeel en Menaldumadeel, en van
F r a n ç o i s e W i l s o n d e S t . M a u r i c e . Uit dit huwelijk één zoon en twee
dochters. De zoon Tinco M. (1) staat dl. VIII, kol. 1084; de oudste dochter T i n c o n i a
M a r t h a A n d r i n g a L. a. N. (1762-1819) huwde te Nijmegen 20 Dec. 1789
H e n r i c u s F r a n c i s c u s J o z e p h u s S c h e n c k v a n N y d e g g e n ; de
andere dochter G e o r g i n e W o l f e l i n e F r a n ç o i s e had P h i l i p H e n d r i k
N e r i n g B ö g e l tot echtgenoot.
Zie: Stamb. v.d. Fr. Adel I, 251, II, 172; Mdbl. Ned. Leeuw. XXIII, 28, 29; v.
A l p h e n , Nieuw Kerkel. Handb. I (1878), 479; B a e r d t v. S m i n i a , N. Naaml v.
Grietm., 34; Nederl. Adelsb. (1915), 197, 198.
Regt

[Lycklama à Nijeholt, jhr. Augustinus (3)]
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LYCKLAMA À NIJEHOLT (jhr. Augustinus) (3), geb. te Beetsterzwaag 7 Juli 1842,
overl. te Doorn, huize Schoonoord, 26 Oct. 1906, zoon van jhr.
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Jan Anne, die volgt, en van jkvr. Y.H. v a n E y s i n g a .
Hij was oud-burgemeester van Opsterland en oud-lid der Provinciale staten van
Friesland en beoefende de genealogie en heraldiek. Onder zijn redactie verschenen
in 1883 en volgende jaren eenige jaargangen van De Friesche Adelaar en van het
Jaarboekje van den Frieschen adel in verband tot de ridderschap in Friesland.
Opgedragen aan Z.M. den Koning (1883, 1e jaarg.). Hij deed een belangrijke
schenking aan het Friesch genootschap, waarbij o.a. het door C. Bisschop
geschilderde portret van zijn vrouw op 20-jarigen leeftijd (zie 78e verslag).
Hij huwde te Oudwoude 10 Juli 1872 met A n n a A d r i a n a C o r n e l i a S i x m a
barones v a n H e e m s t r a , geb. aldaar 21 Juli 1853, overl. te Apeldoorn 5 Januari
1903, dochter van Mr. C o r n e l i s S c h e l t e en van jkvr. T j a l l i n g a A e d o n i a
v a n E y s i n g a . Zij wonnen twee dochters en een zoon, waarvan de oudste dochter,
jkvr. Y p c k j e n H i l l e g o n d a (1873-1916), in 1892 huwde met den duitschen
majoor der inf. C a r l F r i e d r i c h M a x G r u n d t m a n n (1860-1909). Een dochter
uit dit laatste huwelijk bewoont met haar echtgenoot jhr. J. d e J o n g e v a n
Z w i j n s b e r g e n Lycklama-state te Beetsterzwaag.
Zie: Nederl. Adelsboek (1921), 155, 156; Wapenheraut XI, 142, 143; Jaarb. Ned.
Adel VI, 188.
Regt

[Lycklama à Nijeholt, Jacob Egbert]
LYCKLAMA À NIJEHOLT (Jacob Egbert), geb. te Wommels 2 April 1742, overl.
te IJselstein 5 Mei 1810, zoon van Albertus (1) hiervoor, en van A d r i a n a v a n
Burenstins.
Hij studeerde in de medicijnen en zette zich als geneesheer te IJselstein neder,
waar hij ook baljuw werd der toenmalige baronie met Benschop en Noord-Polsbroek.
Als een der heftigste Patriotten nam hij ijverig deel aan de woelingen in dien tijd.
Nog jaren daarna liepen te IJselstein de vreemdste verhalen over de wijze waarop
hij zijn ultrademocratische opvattingen naar voren bracht. Na de mislukte landing
der Engelschen en Russen in 1799, hield hij in de kerk te IJselstein een openlijke
redevoering om zijn blijdschap hierover aan den dag te leggen. De onrustige man
overleed in 1810 en het strookte zeker niet met zijn gevoelens, dat bijna een halve
eeuw later, in den zomer van 1858, zijn eenvoudig graf in de kerk te IJ. werd versierd
met een blauwe zerk, waarop het wapen der familie L. à N. en een opschrift was
aangebracht.
Hij huwde te Nijmegen 25 Juni 1769 met D i r k j e D i b b e t z ., ged. te Nijmegen
29 Sept. 1748, overl. te IJselstein 9 April 1781, dochter van A r n o l d u s en van
J o h a n n a N i j h o f f . Daarna hertrouwde hij te IJselstein 11 Aug. 1782 met
M a c h t e l d d e n B e e r (P o o r t u g a e l ), geb. te Schiedam 19 Maart 1756, overl.
te IJselstein 24 Febr. 1795, dochter van Mr. M a r t i n u s en van M a c h d e l i n a
Antoinette van Bijland.
Een dochter uit het tweede huwelijk A d r i a n a M a c h t e l d (1785-1840) huwde
met G i j s b e r t F r a n c o baron v o n D e r f e l d e n ; een dochter M a r i a
(1790-1862) met Ds. A b r a h a m L u b e r t i A u g u s t i n i , predikant te Z.-Beierland
en te Harderwijk.
Zie: Nederl. Patriciaat XV (1925), 287; Jaarb. Ned. Adel II, 87, 100, III, 37; Geneal.
Herald. Bladen II, 255; Stam- en Wapenb. I, 254, 255.
Regt

[Lycklama à Nijeholt, jhr. Jan Anne]
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Utingeradeel 3 Dec. 1809,
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overl. te 's Gravenhage 19 Apr. 1891, was de tweede zoon van jhr. T.M. Lycklama
à Nijeholt (dl. VIII, kol. 1084) en F.J. B l o e m k o l k .
Hij werd adelborst eerste klasse 15 Juli 1827 en bij Koninklijk besluit van 8 Apr.
1831 werd hem Zr. Ms. tevredenheid betuigd over zijn beleid bij het vastraken eener
sloep van de kanonneerboot no. 33 voor Filippine.
Op 11 Dec. 1831 werd hij met ingang van 1 Jan. 1832 benoemd tot luitenant ter
zee tweede klasse. Met het oog op zijn aanstaand huwelijk verzocht hij ontslag uit
den zeedienst, dat hem in 1835 eervol verleend werd.
Hij ging toen te Beetsterzwaag wonen en werd in Oct. 1837 tot lid van den raad
der grietenij Opsterland gekozen en kort daarna tot assessor (d.i. thans wethouder)
dier grietenij benoemd.
Op 8 Juli 1841 werd hij door de ridderschap van Friesland tot lid van de Staten
dier provincie gekozen, maar bij zijn periodieke aftreding werd hij 1 Juni 1843 niet
herkozen. Toen de gekozene een andere gelijktijdige verkiezing in de Staten aannam,
werd hij 3 Juli d.a.v. opnieuw gekozen. Dat men hem toch bekwaam en geschikt
achtte, blijkt daaruit, dat hij 9 Juli 1844 bij de verkiezing van een lid der Tweede
Kamer slechts enkele stemmen minder had dan de gekozene, en dat terwijl zijn
halve broeder W.H. Lycklama (dl. VIII, kol. 1085) reeds lid was. Op 17 Sept. 1850
na de invoering der provinciale wet werd hij herkozen tot Statenlid, nu in het
kiesdistrict Heerenveen.
De Staten kozen hem 28 d.a.v. tot lid der Eerste Kamer, maar hij nam deze
benoeming niet aan.
Op 9 Sept. 1851 werd hij als raadslid herkozen en in Oct. d.a.v. kozen de
raadsleden hem tot wethouder, hetzelfde ambt als assessor. Op 30 Sept. 1853 werd
hij benoemd tot burgemeester van Opsterland.
Op 13 Mei 1862 werd hij als lid der Staten niet herkozen; de liberale partij was
toen in Friesland, behalve in het district Leeuwarden, oppermachtig. Maar 24 Mei
1865 werd hij in hetzelfde district Heerenveen opnieuw gekozen en bij drie periodieke
aftredingen werd hij telkens met hulp van eenige liberalen, hoewel telkens een
liberale candidaat tegenover hem stond, herkozen. De reden was, dat hij den naam
had, specialiteit in waterstaats- en landbouwzaken te zijn. Op 19 Sept. 1881 verkreeg
hij op zijn verzoek eervol ontslag als burgemeester.
In Aug. 1886 nam hij, na in het geheel 42 jaren lid geweest te zijn, ontslag.
Hij huwde 21 Jan. 1836 Y p c k j e n H i l l e g o n d a v a n E y s i n g a , geb. 26
Aug. 1815, overl. 27 Mrt. 1854, bij wie hij 4 zonen en 2 dochters had. Van de zoons
gaat Aug. (3) voor en volgt Tinco M. (2).
Hij schreef: Friesland's waterstaat en landbouw, beschouwingen over de rapporten
en voorstellen tot verbetering van den stand van het boezemwater in de provincie
Friesland (Leeuw. 1871) (niet in den handel); Beschouwingen over het verbod van
subsidie van bijzondere scholen en de verplichte schoolgeldheffing (Haag 1877);
Verbetering van Friesland's watertoestand, beschouwingen, over de beginselen en
middelen, welke ten aanzien der afstrooming van het boezemwater dezer provincie
vroeger bestonden, thans bestaan en nog gevolgd behooren te worden, ten einde
hel zooveel mogelijk duurzaam meester te zijn, (Leeuw. 1879) (niet in den handel);
Vrijmoedige beoordeeling van de Bijdragen tot de geneeskundige plaatsbeschrijving
van Nederland, uitgegeven door
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het departement van Binnenlandsche Zaken, 2e stuk, Natuurkundige
plaatsbeschrijving van de provincie Friesland 1872 (Leeuw. 1879).
Ramaer

[Lycklama à Nijeholt, Mr. Livius Suffridus]
LYCKLAMA À NIJEHOLT (Mr. Livius Suffridus), geb. te Beets? 1695, overl. te
Leeuwarden 22 Maart 1773, begr. te Beets, zoon van Augustinus (1), hiervoor, en
van D e t j e v a n A n d r i n g a .
Door afstand van zijn vader werd hij 9 Juni 1718 grietman van Opsterland en 7
Mei 1731 wegens Friesland gecommitteerd in de admiraliteit van Amsterdam. In
1735 werd de nieuwe kerk te Gorredijk, daar de oude te klein werd bevonden, op
zijn last gebouwd. In 1734 was hij als lid der rekenkamer aangewezen om prins
Willem IV te Harlingen te ontvangen, werd in 1742 curator der hoogeschool te
Franeker en in 1748 lid der Staten. Hij hield zijn gewoonlijk verblijf te Beetsterzwaag
en huwde 17 Mei 1734 met A u k j e C u n i r a v a n S c h e l t i n g a , op 55-jarigen
leeftijd 13 April 1765 overleden en te Beets begraven, dochter van C o r n e l i s en
van H o u c k j e v a n H a e r s m a . Uit dit huwelijk sproten geen kinderen.
De beetsterzwaagsche predikant S y b e v a n A n d r i n g a gaf in het licht: Davids
zielezugt ... bij het onverwagt afsterven van Vrouwe Amelia Cunira van Scheltinga,
echtgenoot van Livius Suffridus L. à N. grietman over Opsterland (Dockum 1765,
o

4 ).
Zie: Stamb. van den Fr. Adel I, 251, II, 171; V r i e m o e t , Ath. Fris. CIV; N. Ned.
Jaarboeken (1773) I, 368; B a e r d t v. S m i n i a , N. Naaml. van Grietm., 388;
Documenten .... voorh. bij R.W.P. de Vries, no. 946.
Regt

[Lycklama à Nijeholt, Lubbertus]
LYCKLAMA À NIJEHOLT (Lubbertus), geb. in 1639, overl. 22 Aug. 1697, begr. te
Makkinga (volgens v.d. Aa overl. 2 Oct. en begr. te M. 6 Nov.) zoon van P i e r ,
bijzitter der grietenij Oost-Stellingwerf, en van G r i e t j e A u c k e s .
Hij was eerst secretaris en 18 Oct. 1681 grietman der grietenij O. Stellingwerf. In
1668 werd hij lid van Gedeputeerden en maakte in 1674 deel uit van de commissie
tot onderzoek van ‘het concept-conciliatoir over de wijze tot wederaanneming der
provincie Utrecht in de Unie’. 29 Mei 1690 werd hij wegens Friesland gecommitteerd
tot lid der admiraliteit van Amsterdam. Hij was tweemaal gehuwd: 15 Nov. 1664 met
R o m e l i a d e B l o c q v a n S c h e l t i n g a , geb. 9 April 1647, overl. 2 Juli 1670
en begr. te Makkinga, dochter van D a n i ë l , grietman van Schoterland, en van
M a r t h a v a n K i n n e m a . Daarna hertrouwde hij 8 Oct. 1675 met A n t j e v a n
A n d r i n g a , geb. 16 Nov. 1640, overl. 30 April 1718, begr. te Oldeboorn; zij was
eerst weduwe van S a c o F o c k e n s , grietman van Lemsterland, en later van
T a r q u i n i u s v a n B o e l e n s , grietman van Achtkarspelen, en de dochter van
R e g n e r u s , grietman van Utingeradeel, en van D e t j e L y c k l a m a à N i j e h o l t .
Uit het eerste huwelijk sproot een zoon, Augustinus (1), die hier voorgaat.
Zie: Nederl. Adelsboek (1915), 197; Stamb. van den Fr. Adel I, 251, 252; B a e r d t
v. S m i n i a , N. Naaml. v. Gr. 397; Charterboek V, 1012.
Regt

[Lycklama à Nijeholt, Tinco]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

LYCKLAMA À NIJEHOLT (Tinco), geb. te Beets 14 Oct. 1696, overl. te Leeuwarden
22 Maart 1762, begr. in de Westerkerk, zoon van Augustinus (1), hiervoor, en van
Detje van Andringa.
Hij werd eerst secretaris van Opsterland, in 1725 raad in het Hof van Friesland,
vervolgens rent-
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meester van het kwartier van Kempenland in de Meijerij van 's Hertogenbosch en
in 1757 grietman van Utingeradeel. Bij zijn overlijden gaf P e t r u s N o t a , predikant
te Oldeboorn, in het licht: Leerrede over Psalm 103, vers 14 en 15, bij het afsterven
van den Weledele Gestr. Heer T.L. à N., Grietman van Utingeradeel (1762).
Hij huwde 26 April 1726 met M a r t h a K i n n e m a v a n S c h e l t i n g a , geb.
13 Sept. 1702, begr. in de Westerkerk te Leeuwarden 4 Maart 1778, dochter van
M a r t i n u s , grietman van Schoterland en Lemsterland, en van A m e l i a v a n
C o e h o o r n . Hieruit drie kinderen: A m e l i a W i s k i a L. à N., geb. 24 Juli 1733,
huwde eerst te Leeuwarden 17 Sept. 1752 met H e c t o r L i v i u s v a n H a e r s m a
en daarna 1 April 1759 met V i n c e n t i u s v a n G l i n s t r a ; M a r t i n u s , geb. 19
Dec. 1737, overl. ongehuwd 29 Mei 1761 en werd in de Westerkerk te Leeuwarden
begraven; Augustinus (2) gaat hiervoor.
Zie: Stamb. v.d. Fr. Adel I, 251, II, 173; Nederl. Adelsboek (1915), 197; B a e r d t
v. S m i n i a , N. Naaml. v. Gr. 334; Nederl. Jaarb. (1762) I, 332; Mdbl. Ned. Leeuw
II, 56.
Regt

[Lycklama à Nijeholt, jhr. Tinco Martinus]
LYCKLAMA À NIJEHOLT (jhr. Tinco Martinus) (2), geb. te Beetsterzwaag 9 Juli
1837, kinderloos overleden te Cannes 7 Dec. 1900, zoon van jhr. Jan Anne, hiervoor,
en van jkvr. Y.H. v a n E y s i n g a .
Hij werd in 1854 student te Utrecht en 10 Sept. 1856 te Groningen, legde zich
daarna te Genève op het Italiaansch toe, bezocht verschillende duitsche steden,
voorts Florence, Milaan, Venetië, Genua, Arles, Nimes, Avignon en Londen en ging
daarna over Malta naar Tunis en Algiers. Te Parijs oefende hij zich een geruimen
tijd in het Arabisch en aanvaardde toen over Berlijn en St. Petersburg zijn reis naar
het Oosten, waar hij zich geruimen tijd te Tiflis ophield om het Perzisch te leeren.
Na dezen grooten tocht verscheen zijn werk: Voyage en Russie, au Caucase et en
Perse, dans la Mésopotamie, le Kurdistan, la Syrie, la Palestine et la Turquie, exécuté
pendant les années 1865, 1866, 1867 et 1868, par T.M. chevalier Lycklama à Nijeholt
(Paris-Amsterdam 1872-74, 3 vol.). Dit werk trok veler aandacht, o.a. van J.K. d e
J o n g e , die in Tijdschr. Aardr. Genootsch. I, 143, een artikel plaatste: Verslag van
de reis van jkr. T.M.L. à N. door Perzië in 1866, met een Overzicht van den vroegeren
handel der Nederl. met Perzië.
Hij woonde na deze reis nog eenigen tijd te Parijs, maar keerde in het laatst van
1869 naar Syrië terug, doorreisde in het voorjaar van 1870 Egypte en vestigde zich,
na wederom eenigen tijd te Parijs te hebben gewoond, op een landgoed te Cannes.
Hij huwde te Breda 21 Aug. 1875 met J u l i a A g a t h a J a c o b a barones t h o e
S c h w a r t z e n b e r g e n H o h e n l a n s b e r g (1845-1914), dochter van baron
G e m m e O n u p h r i u s T j a l l i n g B u r m a n i a envanH e n d r i k a d e H o o g h .
Zie: Nederl. Adelsb. (1915), 199; R i e t s t a p , Stam- en Wapenb. Ned. Adel II, 4.
Regt

[Lynckens, Nicolaas]
LYNCKENS (Nicolaas), geb. in 1672 of 1673, overl. te Kleverskerke 19 Febr. 1720.
Hij werd predikant te St. Anna ter Muiden in 1701, te Schoondijke in 1703 en te
Kleverskerke in 1707. Hij schreef: Over de leer- en zinrijke parabolen (Utr. 1712);
Tegen Theophilus Zelotes, spiegel der hedendaagsche voorbeelden en schaduwen
(Mid-
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delb. 1715); Verzameling van heilige mengelstoffen (Leid. 1720). Het laatste werk
handelt over Ex. 20:8-11, Mt. 18:23-35, 20:1-16, en Mt. 25, Luc. 12:16-21 en Joh.
5:1-9.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 422, III ('s Hert. 1856),
671;
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Kerkelijk Handboek (1909) Bijl., 122, 135, 146; R. A r r e n b e r g , Naamregister v.
Nederduitsche boeken tot 1787, 330; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der
godgel. schrijvers, 4e dr. (Amst. [1752]), 42, 306, 308, 313, 343, 364 en Register.
Knipscheer
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M.
[Maassen, Mauritius]
MAASSEN (Mauritius), overl. 21 Oct. 1751. Hij werd, na in Duitschland gestudeerd
te hebben, luthersch predikant te Haarlem in 1710, te 's-Gravenhage in 1719;
emeritus verklaard in Febr. 1737. Zijn geschillen met J.G. Pambo (dl. V, kol. 435)
zijn door J. L o o s j e s in zijn Geschiedenis (zie beneden) beschreven. Aanleiding
daartoe gaf Maassen's werk: De geestelijkheid van het goddelijk weezen en 's
Heijlands waarschouwing voor 't zuurdeeg der Phariseeuwsche geveinsdheid ....
('s Grav. 1734). De ouderling H.J. B o s e gaf het verslag van den twist: Waarachtig
relaas van de geresene onlusten ...., waartegen zeven leden van den kerkeraad
uitgaven: Omstandig verhaal van het gepasseerde .... ('s Grav. 1734). Nog
verscheen: Apologie of verantwoording des kerkeraads .... tendeerende tot
wederlegginge der grieven dewelke de emeritus predikant M. Maassen .... heeft
ingebraght (1739). Zelf bracht hij zijn zaak voor de Staten van Holland, die een
Sententie (1738) deden verschijnen. Ook verscheen in dezen tijd: Request van
eenige leden der gemeente om Ds. J.G. Pambo niet door Ds. M. Maassen te doen
vervangen.
Zie: J. L o o s j e s , Naaml. v. predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 179 v.; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 170-172.
Vgl. R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederd. boeken tot 1787, 403.
Knipscheer

[Maccovius, Johannes]
MACCOVIUS (Johannes), geb. te Lobzenicz (Polen) in 1588 (vroeger meende men:
in 1560), overl. te Franeker 24 Juni 1644. Zijn ouders waren S a m u e l M a k o w s k y
en M a r g a r e t h a S e k l e w s k a . Hij is drie malen getrouwd: eerst met A n t j e
U l e n b o r c h , dochter van Rombertus Ulenborch, burgemeester te Leeuwarden
(zie dl. V, kol. 580), waardoor hij Rembrandt's zwager was, vervolgens met een
dochter van R a p h a e l C l i n g b i j l , hoogleeraar te Franeker (zie: B o e l e s , a.w.,
blz. 77), en eindelijk met F r o u k v a n B o n n a m a , een dochter van F r e d e r i k
v a n B o n n a m a , lid van de Gedeputeerde staten van Friesland. Toen Maccovius
21 Oct. 1613 te Franeker kwam om de hoogeschool aldaar te bezoeken, had hij data vinden wij niet verder - gestudeerd op het gymnasium te Danzig, was hij
gouverneur geweest van drie jongelieden uit het adellijk geslacht der Sienienski's,
met wie hij verschillende universiteiten bezocht (Praag, Lublin, Heidelberg, Marburg,
Leipzig, Wittenberg, Jena). De reis naar Franeker had Maccovius ondernomen als
geleider van twee poolsche baronnen à Gorai Goraiski. Op 8 Maart 1614 werd
Maccovius na een dispuut ‘de ecclesia’ tot doctor in de theologie bevorderd. Op 14
Maart stierf Henricus Antonides van der Linden (of: Nerdenus) (zie dl. VIII, kol.
1058). Maccovius, die sedert 15 Juli 1614 ‘voorlezingen’ hield, waarin hij een
‘Systema breve theologiae’ ontwikkelde, werd, mede op aandringen van studenten
tot opvolger van Nerdenus benoemd op 28 Jan. 1615
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als buitengewoon hoogleeraar, 16 Juni d.a.v. als ‘ordinarius’. Het zeggen was eerst:
dat hij ‘wel om enen geringen tractement soude wesen te bekomen’. Hij kreeg eerst
ƒ 500 's jaars; als ordinarius ƒ 100 daarboven. Reeds van 1616 af had hij de aanvallen
te verduren van zijn strijdvaardigen ouderen collega Sibr. Lubbertus (dl. II, vooral
kol. 845-846), die weliswaar nimmer gelijk heeft gekregen met zijn aanklachten over
onrechtzinnigheid, maar die toch tot zijn dood in 1625 Maccovius bleef vervolgen.
Eenmaal schijnt Maccovius nog de eene of andere betrekking in zijn vaderland te
zijn aangeboden, maar overigens is niet gebleken dat men hem ergens heeft
verlangd. De disputen, die van 1618 tot 1622 en in 1625 onder hem zijn gehouden,
namelijk zijn: ‘Collegium theologicum’ en ‘Collegium controversarum quaestionum’,
zijn gedrukt onder den titel: Collegia theologica quae extant omnia (ed. tertia, Fran.
1641). Zijn voorlezingen, die gehouden werden in 1629 en 1631 over ‘loci communes
theologici’, vooral over de ‘praedestinatie’, zijn uitgegeven door zijn leerling (tevens
zijn landgenoot en bewonderaar) Nicolaus Arnoldus of Arnoldi (zie dl. IV, kol. 62):
Loci communes theologici ex thesibus, collegiis et aliis ejus manuscriptis collecti
digesti et aucti per Nicolaum Arnoldum (Fran. 1650; editio emendatior Amst. 1658).
Andere onderwerpen, op zijn colleges behandeld, zijn ook na zijn dood vereenigd
uitgegeven in: Joh. Maccovius redivivus, sive manuscripta ejus typis exscripta,
procurante Nic. Arnoldo.... (Fran. 1647; ed. secunda 1654). Deze uitgave wordt
geopend met de Oratio habita in funere Johannis Maccovii door Johannes Coccejus
(zie dl. I, kol. 616-618) (Fran. 1644), welke oratio ook te vinden is in Cocceji Opera,
VIII, 51-54. Toen Nicolaus Vedelius gestorven was op 26 Sept. 1642 hield Maccovius
de lijkrede: Oratio funebris in obitum Nicolai Vedelii (Fran. 1643).
Zijn biograaf A. K u y p e r Jr. noemt hem een figuur uit den overgang van de
theologie der calvinistische ‘patres’ tot die der calvinistische ‘doctores’. M. is in ons
land de man geweest om dat proces der theologie aldus te leiden. Hij opende de
reeks der ‘doctores’ .... M. was een onzer beste gereformeerde theologen. K u y p e r
behandelt in een afzonderlijk hoofdstuk uitvoerig hoe M. in aanraking kwam met
Daniël Snecanus (zie dl. VI, kol. 1243-1245), met de classis Franeker, de friesche
kerken en de dordtsche synode, en wijdt dl. II aan ‘de methodologie van Maccovius’,
dl. Ill aan ‘de polemiek van Maccovius’ tegenover Lubbertus over het
supralapsarisme, de opstanding van Christus, het laatste oordeel, de
rechtvaardigmaking, de genoegzaamheid en de uitwerking van Christus' dood; en
tegenover Amesius (zie dl. VI, kol. 36-38) over de voorbereidende genade, het
primaat van het intellect in de wedergeboorte, Christus als Middelaar, en over de
vragen: of alles waar is wat ieder gehouden is te
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gelooven, en of Gods Woord vóór de wedergeboorte ter zaligheid gehoord wordt?
Zijn portret is gegraveerd door C. van Dalen en in Kuyper's boek afgebeeld.
Zie: A b r a h a m K u y p e r Jr., Johannes Maccovius (Leid. 1899); W.B.S.
B o e l e s , Frieslands hoogeschool I (Leeuw. 1878), 45-50, 331, 479-484, II (Leeuw.
1879), 90-94, 116-121, 166 v.; H.C. R o g g e , Bibliotheek der Contraremonstrantsche
geschriften (Amst. 1865), 98 v.; J. H e r i n g a , De twistzaak van den hoogleeraar
Maccovius door de Dordtsche synode ten jare 1619 beslecht in Archief voor kerkel.
gesch. III (1831), 505-664; R. A r r e n b e r g , Naamregister v. nederduitsche boeken
tot 1787, 332; J. R e i t s m a , Gesch. van de Hervorming en de Herv. Kerk der Ned.,
3e dr. (Utr. 1916), 525, 543 v., 600-602; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv.
Kerk I (Amst. 1911), 117, 127, 152, 255; G.P. v a n I t t e r z o n , Franciscus Gomarus
('s Gravenh. 1930), S, 246-248, 310.
Knipscheer

[Mac-Intosh, Alexander]
MAC-INTOSH (Alexander), geb. te Auldearn (Schotland) in 1783, overl. te
Amsterdam 15 Sept. 1838. Hij studeerde te Aberdeen, waar hij eerst ‘artis magister’
werd, en daarna vier jaren zich voor het predikambt heeft voorbereid. In 1805 werd
hij predikant te Dornoch (Sutherland). Tijdelijk nam hij eerst den dienst waar in de
schotsche gemeente te Rotterdam; sedert 1807 was hij predikant van de Engelsche
gemeente te Amsterdam, welke hij diende tot zijn dood. Hij deed veel voor de
oprichting van de consistoriale boekerij, en liet in 1821 een gezangbundel drukken
op eigen kosten ten voordeele van het Engelsche weeshuis te Amsterdam. Belangrijk
was vooral zijn aandeel in de oprichting van het Nederlandsch bijbelgenootschap.
M.J. C h e v a l l i e r verhaalt daarvan in: De Bijbel en de bijbelgenootschappen (Amst.
1839), uitgegeven bij het 25-jarig bestaan van genoemd genootschap, blz. 122.
Reeds op 25 Maart 1814 namelijk was vooral door de bemoeiingen van M. een
engelsch bijbelgenootschap te Amsterdam gevormd onder voorzitterschap van den
graaf van Clancarty en onder de bescherming van den erfprins van Oranje, dat zich
ten doel stelde de oprichting van een nederlandsch bijbelgenootschap te bevorderen
op dezelfde grondslagen als het engelsche en buitenlandsche te Londen.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 424, III ('s Hert. 1856),
671; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. Handwoordenboek II (Zutphen 1870),
225.
Knipscheer

[Mac Pherson, Antonie]
MAC PHERSON (Antonie), geb. te Willemstad 19 Maart 1814, overl. te Schoonhoven
9 Mei 1887, liet zich 30 Sept. 1836 te Leiden als student inschrijven, was in 1842
candidaat tot den H. Dienst en in 1844 hulpprediker te Hattum. Achtereenvolgens
bediende hij het predikambt te Aalst 1845-50, Hierden 1850-53, Garijp 1853-55,
Katwijk 1855-57, Hantum 1857-61, Nijkerk a.d. Veluwe 1861-64, Montfoort 1865-70,
Axel 1870-72, Bleskensgraaf 1872-74, Ooltgensplaat 1874-78, Schoonhoven 1878
tot aan zijn dood. Hij publiceerde: Behoud dat gij hebt! Een laatste vermaning.
Afscheidsrede van Katwijk, 28 Juli 1857 (Heeg 1857); De Leer der godzaligheid of
korte verklaring en uitbreiding van den Heidelb. Catechismus (Franeker 1861);
Intreerede gehouden te Hantum, 5 Juli 1857 (Heeg 1857); De onwankelbare
rotssteen. Een woord tot der geloovigen vertroosting in duistere tijden (Dordrecht

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9
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Evang. Schatkamer en in het Weekbl. van d Waarheidsvrienden. Hij was gehuwd
met K a t h a r i n a S a r a v a n H e e s uit Leiden. Zijn zoon W.A. M a c P h e r s o n
Azn. (geb. 1851, overl. te Goënga 14 Nov. 1917) was predikant te Jaarsveld 1878,
West-Kapelle 1884, Tjerkgaast 1889 en Goënga.
Wumkes

[Maelson, Dr. François]
MAELSON (Dr. François) heette eigenlijk F r a n s P i e t e r s z . M a e k s c h o o n .
Als zoon van P i e t e r M a e k s c h o o n werd hij geb. te Enkhuizen in 1538 en
overleed aldaar kort vóór 1602. Hij werd in 1563 als Franciscus Petrus Maekschoon
of Maelson benoemd tot Stadts Medicijnmeester van zijn geboortestad op een
jaarwedde van 42 gulden, waarvoor hij zoowel de armen als de rijken in tijden van
sterfte en besmettelijke ziekten zou moeten bedienen. Na den overgang van
Enkhuizen in 1572 werd hij pensionaris van zijn geboortestad en vertegenwoordigde
als zoodanig de toen belangrijke stad Enkhuizen in de vergaderingen van de Staten
van Holland.
Door zijn eerlijkheid, groote geleerdheid, talenkennis en bijzondere bekwaamheid
kwam hij tot groot aanzien, zoodat hij in de belangrijkste aangelegenheden werd
geraadpleegd. In 1575 werd hij door de Staten met Marnix van St. Aldegonde en
Paulus Buys naar Engeland afgevaardigd om koningin Elizabeth over te halen de
bescherming der opgestane gewesten op zich te nemen.
Na den overgang van Amsterdam in 1578 werd Maelson, als gemachtigde der
Staten, daarheen gezonden om orde op de zaken te stellen. In overleg met prins
Willem werden voornamelijk door Oldenbarnevelt, Paulus Buys en Maelson de
voorwaarden vastgesteld waarop de grafelijke waardigheid aan den Prins zou worden
opgedragen.
In 1585 werd hij weer in een gezantschap naar Engeland gezonden om aan
koningin Elizabeth de souvereiniteit over de Nederlanden op te dragen, wat leidde
tot het zenden van den graaf van Leicester met engelsche hulptroepen. In 1587
verijdelde Maelson de plannen van Leicester om, door een bezoek aan Enkhuizen,
die stad aan zijn zij de te krijgen.
Bij de kwestie over de souvereiniteit van West-Friesland geraakte M. in 1589
persoonlijk nauw betrokken. Toen Floris V West-Friesland aan zijn gebied toevoegde
had hij het landschap onder zijn onmiddellijk bestuur genomen. De West-Friezen
beschouwden daarom hun verhouding tot de grafelijkheid als die van een afzonderlijk
gewest. Onder de bourgondische hertogen met hun uitgebreid gebied was het
onderscheid tusschen West-Friezen en Hollanders wel verminderd, maar de oorlog
tegen Spanje had de scheiding weer doen toenemen. West-Friesland had zich in
het begin van den opstand zelfstandig vrij gemaakt en na den val van Haarlem was
het van het zuiden gescheiden geworden. Er had zich een afzonderlijk bestuur
ontwikkeld waarvan Sonoy het hoofd was. Na de eerste vergadering der steden van
West-Friesland op 7 April 1573 was een College van Gecommitteerde Raden
ontstaan. Na de afzwering van Filips II in 1581 achtte men de souvereiniteit over
West-Friesland aan dit gewest zelf gekomen, evenals dit met Holland en Zeeland
het geval was. Bij de onderhandelingen over de aanbieding der souvereiniteit aan
Frankrijk in 1585 had West-Friesland dan ook bedongen om naast Holland genoemd
te worden. Sonoy ontving in 1586 van Leicester een afzonderlijke aanstelling,
waardoor hij als op zichzelf staand stadhouder onmiddellijk onder den landvoogd
kwam te staan. Bij de oprichting der drie admiraliteiten had Leicester er een in
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westfriesche steden geld laten munten met het opschrift Moneta Nova Domini
Westfrisiae. (Nieuwe Munt der Heerlijkheid West-Friesland en het bezit van een
eigen munt was een afdoend bewijs der souvereiniteit.
De westfriesche steden nu wilden dezen toestand bestendigen en stelden in 1589
Maelson aan tot syndicus of advocaat van West-Friesland. Deze ijverde er sterk
voor om het oppergezag van het gewest te handhaven. Hij wilde de steden van het
Noorderkwartier wegens haar nabijheid en omdat zij van het begin van den opstand
af waren samen gegaan wel als leden van het gewest blijven aanmerken, maar
Medemblik moest onmiddellijk volgen op Hoorn en Enkhuizen en Purmerend kon
niet ter vergadering worden toegelaten als zijnde een heerlijkheid van het Huis van
Egmond. De Staten van Holland en prins Maurits besloten een vergadering te
Alkmaar bijeen te roepen om de geschillen bij te leggen. Met veel moeite gelukte
dit ten slotte onder allerlei overgangsbepalingen en door de benoeming van Maelson
tot lid van den nieuw opgerichten raad van Zijn Excellentie den stadhouder, waarop
hij zijn ambt als syndicus neerlegde.
Behalve als staatsman maakte Maelson zich verdienstelijk door het bevorderen
der zeevaart, waarvan hij veel studie had gemaakt. Met raad en daad steunde hij
zijn stadgenoot L.J. W a g h e n a e r bij het opstellen en uitgeven van het belangrijke
werk De Spieghel der Seevaert (1584 en 85), dat ook in het Engelsch werd vertaald.
Aan den tocht om een noordelijke doorvaart naar China en Indië te zoeken in
1594 nam, door de krachtige medewerking van Maelson, ook een schip van
Enkhuizen deel en een der ontdekte eilanden ontving dan ook den naam Maelsons
Eiland. In 1596 werd hij aangezocht om deel uit te maken van een gezantschap
naar Koning Christiaan IV van Denemarken om dezen geluk te wenschen met zijn
kroning en te verzoeken de privileges, door zijn voorgangers aan de Nederlanders
toegestaan, te bestendigen.
Als medewerker van Prins Willem en vriend en geestverwant van Oldenbarnevelt
heeft Maelson, in de moeilijke jaren van de vestiging van het gemeenebest
belangrijke diensten bewezen.
Aan het huis in de Breedstraat, waarin Maelson gewoond had, werd zijn beeltenis
aangebracht.
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken naar J.H. Wierix, door J.H. Wierix
en door J.F.C. Rechleben; het is afgebeeld bij B r a n d t en C e n t e n , Historie van
Enkhuizen en W a g e n a a r , VIII.
Zie: B o r ., Ned. Hist. XX, 57, 63, XXV, 7, XXVI, 56, 57, XXXI, 69, XXXIII, 57;
V e l i u s , Chronyk van Hoorn, 470; B r a n d t e n C e n t e n , 309; E i k e l e n b e r g ,
Alkmaar, 393; W a g e n a a r , VII, 79, 83, 204, 512, VIII, 90, 322, 325; A b b i n g ,
Vervolg op V e l i u s , II, B 25; B e e l o o , Noord-Holland, 306, 307, 311; M o t l e y ,
The United Netherlands I, III.
Wijdenes Spaans

[Maes, Dirk of Theodorus]
MAES (Dirk of Theodorus), schilder en graveur, is geboren 12 Sept. 1656 te Haarlem
en overleed aldaar 25 Sept. 1717. Zijn ouders waren C a r e l M a a s uit Hoorn en
G e e r t r u y t v a n V a r e l e n uit Haarlem, die 8 Juni 1665 gehuwd waren. C.M.
woonde toen op de Groote markt, zijn a.s. vrouw op de Oude Gracht. Dirk had een
broer J a c o b u s , die 27 Oct. 1669 geboren is. Zijn neef was de veldslag- en
dierenschilder J a n M a e s . De eerste leermeester was H. Mommers te Haarlem,
een schilder van Italiaansche groentemarkten; daarna ging Maes naar het atelier
van
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N. Berchem en hij volgde Huchtenburg na, wiens voorstellingen van veldslagen
enz. hij nabootste. In 1678 was Maes lid van het haarlemsche schildersgilde en 16
Maart 1697 betaalde hij ƒ 30 aan het St. Lucasgilde te 's Gravenhage. Wij hooren,
dat op 13 Mei 1692 de schilder C. Dusart op verlangen van een zekeren W. Berings
uit Amsterdam, met den organist van Noort uit Haarlem en jhr. van Campen uit
Amsterdam bijeenkwamen in de herberg ‘'t Gulden Vlies’ te Haarlem om daar iets
te bespreken, dat Maes daar ook was, maar na een halt uur wegging, vóórdat de
anderen twist kregen. M. werkte voor Willem III en zijn gemalin o.a. voor de eetzaal
in het paleis te Soestdijk, ook maakte hij eenige voorstellingen van Willem III op de
jacht, waarvan één zich te Amsterdam in het Rijks Museum, een andere op het Loo
bevindt. M. ging met Willem III naar Engeland. Later, misschien na den dood van
Willem III in 1702, keerde M. terug naar Haarlem en werd er begraven in de St.
Bavokerk op 30 Sept. 1717. Den 25 April 1718 verkocht Iz. van der Vinne in het
Prinsenhof de nalatenschap van D. Maes, waaruit blijkt, dat M. schilderijen bezat
van Campodoglio, Th. Wijck, Wijnants, Berchheyde, Verbrugge, Poussin, Vermeer,
Pijnacker, Ruisdael etc., prenten van italiaansche, fransche en nederlandsche
meesters; tegelijk met dit alles werden o.a. de schildersbenoodigdheden van D.
Maes verkocht.
Tot onderwerp van zijn werk nam Maes vooral paarden, ruitergevechten, jachten,
overvallen, markten en rijscholen met veel beweging en met tal van figuren. Als bij
uitzondering maakte hij een andere soort van voorstelling, zooals H. Hieronymus,
een schilderij, dat de schilder C. Dusart (overl. 1704) bezat, te zamen met een 10-tal
teekeningen door Maes. Volgens Houbraken heeft M. de figuren geschilderd in
sommige werken van Joh. Glauber. Een van zijn bekendste werken is de slag aan
de Boyne 1690 in de verzameling van den graaf van Portland. M.'s werken zijn
gedateerd 1676, 1680, 1681, 1687, 1690, 1692, 1693.
Teekeningen aan hem toegeschreven bevinden zich o.a. in Weenen, Albertina,
te Amsterdam, Rijks Prentenkabinet, aldaar. Kon. Oudheidk. Genootschap, 's
Gravenhage, Generale staf, Rotterdam, Mus. Boymans, Londen, Britsch Museum.
Ook op verkoopingen komen zij herhaaldelijk voor.
Zijn prenten (beschreven door v.d. Kellen) stellen o.a. voor een reeks van rijscholen
naar Wouwerman (v.d. Kellen 16-26), het is vroeg werk, de titel is later gemaakt;
verder ruiters in verschillende standen, de veldtocht van Willem III, de slag aan de
Boyne 1 Juli 1690, op twee platen gemaakt; ook kennen we twee zwartekunstprenten
van M. nml. twee rijschoolvoorstellingen. Verder worden er nog een zevental prenten
aan hem toegeschreven.
Naar zijn werk maakte o.a. W. Kobell prenten.
Zijn portret is gegraveerd door hemzelf en door van der Vinne naar Maes.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (1910), II, 87;
T h i e m e -B e c k e r , Allgem. Künstlerlexikon (1929) XXVIII, 544 (art. door M.D.
H e n k e l ); E.W. M o e s , aant. Rijks-Prentenkabinet, afd. schilders, prenten;
aanteekeningen aldaar door v.d. K e l l e n ; J. P h . v.d. K e l l e n , Le peintre-graveur
hollandais (Utrecht 1866), 163.
J.M. Blok

[Maes, Goswin Godfried]
MAES (Goswin Godfried), later d e M a e s , Willemszoon, zoon van Willem (2),
geb. te Antwerpen, woonde met zijn moeder te Roermond,
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ging in militairen dienst, werd officier der genie en majoor-commandant van
Roermond, huwde Elisabeth S c h o n c k e n .
van Beurden

[Maes, Willem (1)]
MAES (Willem) (1) Lambrechtszoon, te Geleen (L.) in 1620 homme de chambre
van Claude de Lannoij, werd kerkmeester van Geleen, schatheffer te Beek (L.), ook
voor het kasteel aldaar, schout, overleed 1650, huwde 1637 M a r i a v a n H e e r ,
van Maastricht, hertrouwde E v a W o l d e n b u r g h , van Didam. Hij voerde veel
processen, evenals zijn broeder J a n M a e s erfpastoor te Steijn (L.) en komt veel
in de acten uit dien tijd voor.
van Beurden

[Maes, Willem (2)]
MAES (Willem) (2), zoon van Willem (1) voornoemd, in 1680 ritmeester, stierf 10
Juli 1689, huwde M a r i a H i l g a e r t s geboren te Lamsheim in den Palts. Zij
hertrouwde met J o h a n n e s S c h u t s en woonde later te Roermond.
van Beurden

[Malen, Petrus van den]
MALEN (Petrus v a n d e n ), of v.d. M a l e , ook genaamd d e T h i m o , v a n d e r
H e y d e n , geb. te Leuven, was het derde van acht kinderen van H e n r i c u s v.d.
M., die naar zijn moeder, C a t h a r i n a , ook d e T h i m o genaamd werd, en van
E l i s a b e t h C r i c k e l b e r g h e . Hij overleed 19 Oct. 1557 te Utrecht als kanunnik
en thesaurier van Oud-Munster. In oorkonden van het kapittel van St. Pieter te
Anderlecht, 1528, komt Pieter v.d. Male alias de Thimo voor als kanunnik aldaar.
Hij is waarschijnlijk dezelfde als de Petrus van den Malen die ook een kanunnikdij
bezat in Sint Pieter te Leuven. Paus Adriaan VI van Utrecht was den kanunnik Petrus
van den Malen zeer genegen. Wellicht was dit een voortzetting der vriendschap,
welke hij had toegedragen aan diens oom, Jan van den Malen, rector der universiteit
te Leuven en deken van Sint Pieter. Deze had 1497 afstand gedaan van zijn
dekenschap ten voordeele van Adriaan Florensz., den lateren Paus, en was 17 Mrt.
1501 overleden. Deze oom Jan belastte zich met de kosten der studie van zijn neven
G e r a r d en Petrus, die 25 Febr. 1474 als student aan de universiteit werden
ingeschreven en bij hun oom inwoonden.
Petrus van den Malen volgde paus Adriaan VI naar Rome. Hij was de
boezemvriend van diens secretaris, Theod. Hezius, en was ook als getuige
tegenwoordig bij de uiterste wilsbeschikking van den Paus en bij de stichtingsbepaling
van het Pauscollege, 8 Sept. 1523. Ter uitvoering van het testament werd door
kardinaal van Enckevoort aan verschillende personen volmacht gegeven, o.a. ook
aan P.v.d.M., kanunnik van Sint Pieter te Leuven 1524. 1543-44 betaalde P.v.d.M.,
vicarius in St. Salvator te Utrecht, zijn inkomrecht in de broederschap der vijf
hoofdkerken van Utrecht. Theod. Hezius, verblijvend te Luik, onderhield de
wederzijdsche vriendschapsbetrekkingen door een vertrouwd, godvruchtig man,
bijgenaamd den Lieven Heer van Thienen, die nu eens te Leuven dan te Luik bij
hen verbleef. Hezius schonk 1553 bij testament zijn gouden vingerring met turkoois
aan zijn vriend v.d. Malen.
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In 1557, het jaar van zijn dood, stichtte hij een studiebeurs in het Pauscollege te
Leuven, aan hetwelk hij zijn villa te Berthem schonk. 1880 was de opbrengst dezer
stichting 52 franken. Arnold de Beer van Oosterwijk, ouderdomsdeken van de
kapelaans van St. Pieter te Leuven, te voren in dienst bij P.v.d. Malen, volgde het
voorbeeld van zijn meester en stichtte ook een beurs in het Pauscollege, 1579,
welke 1880 nog 209 frs. opbracht.
Petrus van den Malen is begraven in de Oud-
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Munster te Utrecht. Zijn grafschrift en dat van Gosuinus van Hattum was gegrift in
het altaar van den H. Gregorius en Cornelius vóór het koor, waarop zij volgens
inschrift de ‘tabula’ geplaatst hadden. Indien de data van de matrikel, opgegeven
door P. K i e c k e n s , juist zijn, dan bereikte P.v.d.M. een zeer hoogen ouderdom.
Zie: Studiën op godsd. en wetensch. gebied XXII (1884), 222, 263, 274; Archief
aartsb. Utrecht I, 352, 377, VII, 353, XXVIII, 149; V a l . A n d r e a s , Fasti Acad. (Lov.
1650), 303, 306; Analectes hist. eccl. Belg. XVIII, 90, 93, 105, 107, 116; J.F.
K i e c k e n s , Recherches sur M. Pierre van der Heyden, dit P. de Thimo (Anv.
1896), 171, 172, 173, 175, 177.
Fruytier

[Mancadan, Sibrandus Jacobi]
MANCADAN (Sibrandus Jacobi), predikant te Oosterwierum (1658-76), daarna van
den dienst ontzet, vervolgens opnieuw beroepbaar gesteld in 1679 en predikant te
Tjerkgaast. Men vindt van hem nederlandsche verzen in: P a u l u s M e n s o n i s ,
Thien Sin- en Spreukrijke Predicatiën (Leeuw. 1658) en in G e l l i u s B o ë t i u s ,
De Prophetische Duyve (Leeuw. 1660 en 1664) I en II.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
347, 613; S. C u p e r u s , Kerkelijk Leven der Hervormden in Friesland (Leeuwarden
1916), 42, 191, 196.
Wumkes

[Manger, Samuel Hendrik]
MANGER (Samuel Hendrik), geb. in 1735 te Maastricht, overl. 30 Nov. 1791 te
Franeker, zoon van Ds. Sebald Godfried M., die volgt, en E v a J u s t i n a baronesse
von Schweidnitz.
Hij studeerde te Utrecht theologie onder Voget en oostersche talen onder Rau.
Onder den laatste verdedigde hij een Specimen academicum de iis, quae ex Arabia
in usum Tabernaculi petita fuerunt. Eerst werd hij predikant te Hemmen in Gelderland,
daarna te Oudkerk in Friesland. In 1761 volgde hij Vriemoet te Franeker op als
hoogleeraar in de oostersche talen en hebreeuwsche antiquiteiten, welk ambt hij 4
Mrt. 1762 aanvaardde met een Oratio de incremento Philologiae Sacrae ab idonea
Arabiae atque Palestinae exploratione speranda. In deze rede toonde hij
belangstelling voor archaeologisch onderzoek van het oosten door middel van
reizen, waartoe in Duitschland Michaelis den stoot gaf.
Manger bleef slechts kort met het onderwijs in de oostersche talen te Franeker
belast; in 1764 werd hij door toedoen van prinses Maria Louise hoog leeraar in de
godgeleerdheid, terwijl het professoraat in de oostersche talen overging aan J.H.
Verschuir. Manger inaugureerde eerst op 6 Jan. 1767 met een Oratio de fatis
Christianae religionis apud Arabes.
Als arabist heeft hij naam gemaakt door zijn groote uitgave: Ahmedis Arabsiadae
vitae et rerum gestarum Timuri, qui vulgo Tamerlanes dicitur, historia, 2 vol.
(Leeuwarden 1767, 1772). Dit geschiedwerk is uitgegeven in arabischen tekst met
latijnsche vertaling benevens aanmerkingen.
Op oudtestamentisch gebied hield hij zich vooral bezig met de studie van de
profeten. De voornaamste vrucht daarvan is zijn Comm. in librum propheticum
Hoseae (1782).
Van zijn godsdienstige opvattingen gaf Manger blijk in zijn Compendium
Theologiae, dat niet is uitgegeven. Met zijn vriend Herman Venema, zijn schoonvader
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D a n i ë l G e r d e s en zijn zwager E w a l d u s H o l l e b e e k behoorde hij tot de
vertegenwoordigers der meer vrijzinnige richting, die zich hier omstreeks het midden
der 18e eeuw openbaarde.
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Ten gevolge van de politieke beroeringen van 1787 en zijn patriotsche gezindheid
nam hij ontslag uit zijn ambt. Deze gebeurtenis schijnt zijn laatste levensjaren zeer
te hebben vergald. Bij zijn dood werd vermeld ‘dat de overledene sterk aan den
drank was’.
Zie: W.B.S. B o e l e s , Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker
II (1889), 543 vlg.; J. N a t , De studie van de Oostersche talen in Nederland in de
18e en de 19e eeuw (1929), 118 vlg.
Nat

[Manger, Sebald Godfried]
MANGER (Sebald Godfried), geb. in 1703 (of 1704) te Haiger (Nassau-Dillenburg),
overl. 7 Febr. 1795 te Delft (?). Hij werd predikant te Heemstede 1 Febr. 1728, te
Goes 31 Juli 1729, te Maastricht in Sept. 1733, te Delft 11 Juni 1743; emeritus in
1778. Hij is 11 Aug. 1732 gehuwd met E v a J u s t i n a barones v o n
S c h w e i (d)n i t z . Samuel Hendrik Manger (die voorgaat) is zijn zoon. Zijn dochter,
H e d w i g S u s a n n e M a n g e r , trouwde met A d r i a n u s M a n d t (predikant
te Oostvoorne in 1765, te Ouderkerk a.d. Amstel in 1769, te Kampen in 1770, te
Zutfen in 1781, te Gorkum in 1791, overl. in 1807) welke schoonzoon in 1795 te
Gorinchem een schets van het leven van Manger heeft uitgegeven. Te Maastricht
werd M. in 1737 ook hoogleeraar aan de illustre school aldaar, welk ambt hij 13 Juni
1737 aanvaardde met een Oratio de vita Christi doctoris in homine. Wij weten niet
of deze oratie in het Latijn is verschenen, maar vinden als vertaling daarvan reeds
in het vorige jaar uitgegeven: Réedenvoering over het leven van Christus als leeraar
in eenen godgeleerden .... door aanmerkingen des auteurs vermeerderd ('s Grav.
1736). Hij was een volgeling van den piëtist Friedrich Adolf Lampe (zie kol. 571),
en wij lezen over zijn arbeid in Maastricht, dat door hem vele officieren ‘tot levende
leden der gemeente en tot krijgsknechten van den levenden God’ zijn geworden.
Hoewel bij A r r e n b e r g (a.w.) ‘A.G. Manger’ wordt genoemd, schrijft men gewoonlijk
aan hem toe een bundel van 12 leerredenen over Ps. 62 onder den titel: Betamelijk
stil zijn en vertrouwen, verschenen in 1743. Ook gaf hij uit: De gewigtige vraag van
den grooten Herder der schaapen, Jezus, aan de opzieners der kudde (1749), zijn
bevestigingsrede van Ds. Willem Lodewijk Pielat te Delft in 1747, die uit Zaltbommel
daarheen was overgekomen (zie dl. V, kol. 503). Toen hij 50 jaar predikant was,
verscheen: Jubelrede tot prijs der heerlijkheid van Gods genade .... (Delft 1777).
Zijn portret is gegraveerd door J. Snoek naar H. Lapis.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 427; R. A r r e n b e r g ,
Naamregister v. Nederduitsche boeken tot 1787, 334; Bibliotheca theol. et philos.
(Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 785 (no. 560) (portret van A. Mandt),
786 (no. 566); N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der godgel. schrijvers, 4e dr.
(Amst. [1752]), 160; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , II (Zutph. 1870), 236; Kerkelijk
Handboek (1903), Bijl., 167, (1907), Bijl., 110, 116, 144, (1908), Bijl., 118, 137,
(1909), Bijl., 129, (1912), Bijl., 148; H.C. R o g g e , Bibliotheek der Contra-rem.
geschriften (Amst. 1865), 208; W. B a x , e.a., Gedenkboek der Ned. Herv. gem. v.
Maastricht 1632-1932 (Maastr. 1932), 80 v., 143.
Knipscheer

[Manné, Johannes Hermanus]
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MANNÉ (Johannes Hermanus), zoon van den lutherschen predikant R e i n h a r d
M a n n é (overl. te Arnhem 14 Febr. 1700), geb. te Rellinghausen 14 April 1679,
overl. te Amsterdam 25 April 1732. Hij studeerde te Amsterdam, te Essen en te

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

646
Kleef in de godgeleerdheid, en werd na den dood van zijn vader luthersch predikant
te Arnhem. In 1703 vertrok hij naar Haarlem, waar de synode hem in 1709 uit zijn
ambt ontzette. In een afgescheiden gemeente te Haarlem werkte hij tot 16 Juli 1724.
Daarna diende hij de luthersche gemeente te Amersfoort, 30 Juli 1724 tot 19 Maart
1730, en te Monnikendam sedert 2 April 1730. Hij heeft veel geschriften uitgegeven,
o.a.: Nauwkeurige zo theologise als historise aanmerkingen over het werk der
reformatie. Mitsgaders een nette beschrijvinge van den opkomst en staat der
Lutherse kerken in den Nederlande (Haarl. 1719), met portret. Zijn predikwijze was
beter dan van velen in dien tijd. Vermelden wij nog zijn volgende werken:
Inwjingspredicatie van de nieuwe Luthersche Huyskerk in Haarlem aan het Spaare
(Haarl. 1711); Het tweede Luthersche jubelfeest .... (Haarl. 1717); Korte beschrijving
van Luther's levensloop (1717); Het vaarwel ofde afscheidsrede .... te Haarlem
(Haarl. 1724); Intreerede te Monnikendam (1730); Het laatste vaarwel .... te
Monnikendam (Amst. 1732), hierbij een ‘Levensloop’; Tweede utrechtsche jubelfeest;
Lijkpredicatie over mijn broeder J.F. Manné (1713); Uitgekipte, stichtelijke en
zielroerende huis- en kerkgezangen, uit het Hoogduitsch (Amst. 1718; herdr. 1732,
1738); Luytersche gezangen (Haarl. 1716); Schriftmaatige verklaaringe over alle
.... artykelen der onveranderde Augsburgsche confessie .... (Amst. 1730).
Zijn portret is gegraveerd door Gilb. Schouten.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 181-183; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh.
1921), 164; Naamregister v. Nederd. boeken tot 1787, 335; Bibl. theol. et philos.
(Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 786, no. 567.
Knipscheer

[Manssen, Johan Coenraad]
MANSSEN (Johan Coenraad), geb. te Doetinchem 17 Jan. 1807, overl. te 's
Gravenhage 2 Maart 1875. Hij werd luthersch predikant te Doetinchem 13 Sept.
1835, te Kampen 30 Juli 1837, te Groningen 7 Nov. 1847; emeritus 1 April 1874.
Hij schreef: Leerrede ter inwijding van het nieuwe kerkgebouw der Ev. Luth.
Gemeente te Kampen (Kampen 1843) en: De martelaren der Protestantsche Kerk,
uit het Hoogduitsch (Kampen 1846 en 1847).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 183; W.J. M a n s s e n , Gesch. der Evg.-luth. Gemeente van
Groningen (Gron. 1924), 123-145; Alphab. naamlijst van boeken, enz. 1833-49,
424, 428.
Knipscheer

[Mansveld, Regnerus van]
MANSVELD (Regnerus v a n ), geb. te Utrecht 21 Oct. 1639, overl. 29 Mei 1671.
Zijn ouders waren A n t o n i u s M a n s v e l d i u s en E l i s a b e t h H e y d e n d a l
5

4

(zie A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius III, Leid. 1914, 119 , 147, 162, 162 , 165, 174,
Bijl., 94). J a n (of J o h a n ) v a n M a n s f e l t , burgemeester te Utrecht, was zijn
neef. Hij studeerde te Utrecht en te Leiden. Aanstonds daarna zou hij als
ambassade-predikant met baron Godard Adrianus van Reede heer van Amerongen
(zie dl. III, kol. 1007-1009) naar Spanje gaan, maar vóór zijn vertrek ‘zag hij zich
door Utrecht's vroede vaderen tot hoogleeraar’ benoemd als opvolger van Daniël
Voet (zie dl. VII, kol. 1278). Hij was een ‘cartesiaan’ (zie dl. VI, kol. 395-402).
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Eigenaardig is de omstandigheid dat Gisbertus Voetius (zie dl. VII, kol. 1279-1282)
als rector magnificus van dat jaar de uitnoodiging opstelde en onderteekende om
de inaugureele rede bij te wonen van zijn beslisten tegenstander op philosophisch
gebied. Deze rede

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

647
had plaats op 27 Nov. 1660, en kondigde als onderwerp in den titel aan: De
philosophia et philosophiae studioso. Na den dood van van Mansveld mocht Voetius
zich verheugen in de aanstelling van zijn aanhankelijken leerling Gerardus de Vries
op 11 Mei 1674 tot diens opvolger. Joannes Georgius Graevius (zie dl. IV, kol. 669)
hield op Mansveld een Oratio funebris (de zevende van diens gedrukte Orationes).
Van Mansveld schreef verschillende ‘dissertatiën’ over wijsgeerige onderwerpen,
o.a. in 1668: De ratiocinatione legitima (herdr. Leipz. 1699 en Herb. 1711). S.
Maresius (zie dl. II, kol. 868-870) had een verhandeling uitgegeven: De abusu
philosophiae Cartesianae surrepente et vitando in rebus theologicis et fidei,
geschreven nadat hem een dictaat van C h r i s t o p h o r u s W i t t i c h i u s in handen
was gekomen, waarin deze het gewaagd had uit Maresius' Collegium theologicum,
sive breve systema universae theologicae (Gron. 1642; herdr. 1649, 1656, 1662,
1673) eenige uitspraken te bestrijden. Hij beschuldigde Wittichius nu van
onrechtzinnigheid. Weldra verscheen onder den naam van P e t r u s a b A n d l o :
Specimen confutationis dissertationis de abusu philosophiae Cartesianae. Maresius
schreef hiertegen: Vindicia en Vindiciarum vindiciae. Onder hetzelfde pseudoniem
volgde: Animadversiones in vindicias en: Specimen Bombomachiae Maresii. Bayle
gist dat dit pseudoniem is samengesteld uit: ‘And’ (van άνὴϱ = man) en: ‘lo’ (= veld),
en dus een schuilnaam voor ‘Mansveld’ is te achten. Glasius acht deze meening
‘niet ongegrond’. Anderen volgen hem. Na zijn dood verscheen van van Mansveld
Lucubrationes in detestabilem Benedicti Spinosae librum qui inscribitur: Discursus
Theologico-politicum (Amstel. 1674).
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret bevindt zich in de
universiteit te Utrecht.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 432, III ('s Hert. 1856),
672; W.J.A. J o n c k b l o e t , Gedenkboek der hoogeschool te Groningen .... (Gron.
1864), Bijl., 29; A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius III (Leid. 1914), 80 v., 90, 119, 144,
147, 162, 165, 174, 275, Bijl., 15, 94, Registers (Leid. 1915), 67, 155.
Knipscheer

[Manteau van Dalem, Pieter]
MANTEAU VAN DALEM (Pieter), geb. te Poortvliet 30 April 1607, overl. te Sluis
17 April 1688, zoon van J a c q u e s M. en van C a t a l i n a B e r t e l V e r m u y d e n .
Den naam v a n D a l e m verkreeg hij naar zijn grootmoeder van vaders zijde
A p o l l o n i a v.D.
Hij sproot uit een familie, die te Tholen in de regeering zat en werd een bekend
landmeter en ingenieur. Als meer nederlandsche ingenieurs moet hij geruimen tijd
in dienst van Cromwell zijn geweest. Later, in 1656, was hij secretaris, en in 1673
schepen 's lands van het Vrije van Sluis, waar hij overleden is.
Hij gaf in het licht: Tractaat in Materie van Zeewercken ende Dyckagie, Tot
verbeteringhe van de Sasse-vaert Ende vermeerderinghe van de natuyrlycke Sterckte
van de Stadt van 't Sas, Ende wederlegginghe teghen degenen, die met
ondraeghlycke costen schaeden ende interessen quaet werck willen maecken, door
P.M.v.D. tot Sluis, 13 April 1673, met een fraai kaartje; Psalmen des N. Testaments,
2 dln., met muziek (Middelburg 1683); Biblia, dat is, de Heylighe Schrift des O. en
N. Testaments, kortelyck uit yder boeck de voornaemste saecken op Psalmen
gedicht en onder ieder Psalm een gebed (Utrecht 1684). Bovendien wordt van hem.
o

vermeld: Geestelyke Gezangen 8 , maar dit
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is denkelijk het bovengenoemde in 1683 uitgegeven boek.
Hij huwde met M a r g a r e t h a D a l l e n s , dochter van J a c q u e s en van
C a t h a r i n a N i c o l a a s d r . d e H u y b e r t , die in 1649 wordt vermeld.
Zie: N a g t g l a s , Levensb. v. Zeeuwen II, 128; F r e d e r i k s e n v.d. B r a n d e n ,
Biogr. Wdb.; Navorscher L (1900), 228, 231; A b c o u d e , Naamregister I, III.
Regt

[Marck, Johannes van of a]
MARCK (Johannes v a n of a), geb. te Sneek 10 Jan. 1656 (oude stijl: 31 Dec.
1655), overl. te Leiden 30 Jan. 1731. Zijn ouders waren W i l l e m à M a r c k , rector
van de latijnsche school te Sneek, en M a r g a r e t h a C l o p p e n b u r g . Zijn
grootouders van moederszijde Johannes Cloppenburg en Elisabeth Wessels (zie
het art. Joh. C. dl. I, kol. 613). Hij trouwde in 1677 met H e l e n a B u k h o l t , een
stiefdochter van H e n r i c u s S c h o t a n u s à S t e r r i n g a , en na haar dood (30
Mei 1686) met C a t h a r i n a U r s i n u s , dochter van J o h a n n e s U r s i n u s ,
predikant te Rotterdam (zie V e e r i s e n d e P a a u w , Vern. kerkel. alphabeth,
Enkh. 1750, 220; Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 152; vgl. dl. III, kol. 1257-1259).
Zijn moeder stierf 27 Juli 1656, zijn vader 16 Sept. 1667. Hij werd daarna opgevoed
door de weduwe van Johannes Cloppenburg (overl. 30 Juli 1652), Elisabeth Wessels
(ook Elisabeth Busch en Elisabeth Bessels genoemd) Als leerling van de latijnsche
school te Sneek werd hij student te Franeker 10 Febr. 1670. Al spoedig hield hij
‘disputaties’ over physische onderwerpen als: ‘de loco’ en ‘de fontibus’, verdedigde
hij ‘theses de sacramentis’, en schreef hij De peccato in Spiritum sanctum en De
vita aeterna. Ook Balthasar Bekker (zie dl. I, kol. 277-279) was hier zijn leermeester;
op diens aansporing studeerde hij ook te Leiden sedert Aug. 1673. Onder Frederik
Spanheim verdedigde hij daar theses ‘de pane ἐπιου σίῳ’ en ‘de locis conventuum
aetate apostolica’. Reeds op 19-jarigen leeftijd ontving hij toezegging van beroep
naar Midlum van den frieschen edelman Johannes à Goslinga (vergel. dl. VIII, 625).
Proponent geworden 13 April 1675 is hij aldaar 9 Mei als predikant bevestigd en
hield hij 13 Mei zijn intrede. Op 21-25 Juni d.a.v. legde hij de vereischte examens
af voor promoties in de philosophie en de theologie; op 28 Juni werd hij doctor
philosophiae op een Disputatio ad selectas quasdam positiones philosophicas, den
volgenden dag doctor theologiae op een Disputatio de vero sensu loci Ezech. 20:25
(Fran. 1675). Deze buitengewone wetenschappelijke prestatie werd door de
Gedeputeerde staten van Friesland vereerd met ƒ 500, ‘ten einde hij daerdoor meer
ende meer mach worden gaende gemaeckt in sijne seer loffelijcke diligentie te
continueren ende oock anderen opgeweckt desselfs voetstappen nae te speuren’
(10 Juli 1675). Om zijnentwil richtte men, uit vrees hem voor de provincie spoedig
te verliezen, een derden leerstoel op te Franeker. Hij hield 15 Sept. 1676 zijn
inaugureele Oratio de augmento scientiae theologicae. Als hoogleeraar behandelde
hij de dogmatiek naar de beginselen van Samuel Maresius (zie dl. II, kol. 868-870).
Ook de leerstukken der Roomschenen der Arminianen, de ‘casus conscientiae’ op
het voetspoor van Amesius, de brieven aan de Romeinen en de Galaten, en de
kerkgeschiedenis naar Spanheim's voorbeeld. In druk verscheen: De Sybillinis
carminibus disputationes academicae duodecim; accedit breve examen dissertationis
Gallicae de Sybillinis oraculis editae Parisiis a Johanne Crassetio (Fran. 1682). Jean
Crasset, een Jezuïet, had namelijk een verhandeling uitgegeven:
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Sur les oracles des Sibylles (Paris 1678), welke herdrukt werd in 1683 met
toevoeging van een Reponse à la critique de Marckius, welke laatste dit antwoord
weerlegde in zijn Exercitationes juveniles XXVI .... (Gron. 1686).
In 1680 was à Marck reeds als hoogleeraar te Groningen benoemd. Hij bedankte
toen. Maar nadat de invloed van de Coccejanen en de Cartesianen in Franeker
toegenomen was, ging hij in 1682, andermaal naar Groningen geroepen, daarheen.
Met een: Oratio de ficta Constantini donatione nam hij 1 Juni 1682 afscheid van
Franeker; met een rede: De sopiendis in ecclesia litibus nam hij 20 Juni d.a.v. den
leerstoel van Samuel Maresius in. Het volgende jaar bovendien geroepen om de
kerkgeschiedenis te onderwijzen, leidde hij dezen arbeid in met een rede: De veterum
et hodiernorum praecipue papistarum convenientia op 9 Mei 1683. Over de geschillen
tusschen à Marck als Voetiaan (later sprak men van Voetianen in twee soorten:
‘Marckianen’ en ‘Brakelschen’, vgl. dl. IV, kol. 281-283) en Johannes Braun zie men
ook: dl. VI, kol. 189-191. In deze jaren gaf hij uit Compendium theologiae Christianae
didactico-elencticum (Gron. 1686; vermeerderd herdrukt Amst. 1690, 1722, 1727;
uitgegeven door Willem van Irhoven, zie dl. VIII, kol. 904, Utr. 1742; Utr. 1772; vert.
in het Ned., Rott. 1705); ook: Theologiae Christianae medulla didactico-elenctica
ex majori opere secundum ejus capita et paragraphos expressa (Amst. 1690; vaak
vermeerderd herdrukt en vertaald, en tot het einde der 18de eeuw als handboek
aan nederlandsche academiën gebruikt). Hollandsche vertalingen van laatstgenoemd
werk zijn getiteld: Het merg der Christene godgeleerdheit. Eindelijk verscheen hier:
Analysis exegetica capitis LIII Jesaiae, in qua alia complura vaticinia de Messia
illustrantur. Accedit mantissa observationum textualium (Gron. 1687), en
Exercitationes miscellaneae sive selectarum disputationum atque orationum in
academia Groningo-Omlandica habitarum fasciculus (Amst. 1690).
In 1689 vertrok hij als hoogleeraar naar Leiden. Op 5 Dec. hield hij zijn inaugureele
Oratio de debita sacrarum Scripturarum veneratione. Na den dood van Spanheim
onderwees hij behalve exegese ook kerkgeschiedenis, welke nieuwe taak hij inleidde
met zijn Oratio de Christianismi propagati admirandis op 9 Jan. 1702. Johannes
Wesselius hield de lijkrede op hem: Oratio funebris in obitum Joh. Marckii (Lugd.
Bat. 1731), ook gedrukt in Dissertationes academicae van W e s s e l i u s . Johannes
à Marck 's lijkrede op Nicolaas Arnoldi (zie dl. IV, kol. 62) is uitgegeven als: Oratio
funebris in obitum viri perquam reverendi et celeberrimi Nicolai Arnoldi (Fran. 1680);
die op Jacobus Trigland (zie dl. VI, kol. 1284) als: Oratio funebris in obitum reverendi
doctissimi et celeberrimi viri Jacobi Triglandii, Jac. fil., Jac. nep .... 28 Sept. 1705
(Leid. 1705, ook gedrukt achter: Dissertationes theologicae et philosophicae van
Trigland); die op Hermannus Witsius (zie dl. III, kol. 1445-1448) als: Oratio funebris
in obitum Hermanni Witsii (Lugd. Bat. 1708). De laatste twee werken verschenen
ook vertaald als: Lijkreden over den dood van Trigland (Leid. 1705) en Lijkreden
over den dood van Witsius (Leid. 1708).
Van zijn vele overige uitgaven vermelden wij hier alleen dat hij den Pentateuch,
het Hooglied, de 12 kleine Profeten en Openbaring commentarieerde en
verscheidene verhandelingen aan de verklaring van bijbelplaatsen wijdde in
verscheidene Exercitationes exegeticae. Een opgave van al zijn geschriften gaf hij
zelf in Exaltationis Jesu Christi historia illustrata (Lugd. Bat. 1728).
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Zijn portret is gegraveerd door P. Tanje naar Court, door P. Schenk in zwarte kunst,
door A. van Zijlvelt en een onbekend kunstenaar.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 433-437, III ('s Hert.
1856), 672; T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten .... in Friesland (Leeuw. 1886),
200; Kerkelijk Handboek (1911), Bijl., 169; Bibliotheca theologica et philosophica
(Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 394-396, 786 (no. 568-572); J.
R e i t s m a , Gesch. van de Hervorming en de Herv. kerk, 3e dr. (Utr. 1916), 637;
L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. kerk II (Amst. 1912), 7: W.B.S. B o e l e s ,
Friesland's hoogeschool .... II (Leeuw. 1879), 262-266; W.J.A. J o n c k b l o e t ,
Gedenkboek der hoogeschool te Groningen (Gron. 1864), 89-97, Bijl., 48; M.
S i e g e n b e e k , Gesch. der leidsche hoogeschool .... II (Leid. 1832), 159;
N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der godgel. schrijvers, 4e dr. (Amst. [1752]),
42, 255, 512, Register; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek v. Ned. anonymen en
pseudonymen ('s Gravenh. en Utr. [1870]), 203 (no. 1942); d e z ., Vermomde en
naaml. schrijvers II (Leid. 1885), 262 (no. 1600); H.C. R o g g e , Bibliotheek der
Contra-remonstr. en geref. geschriften (Amst. 1865), 139; V i s s c h e r e n v a n
L a n g e r a a d , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. I (Utr. 1907), 258.
Knipscheer

[Marienburgh, Gerhard]
MARIENBURGH (Gerhard), zoon van J o a n en W i l l e m k e D o y e w e e r t , ged.
te Deventer 16 Sept. 1666, begr. aldaar 30 0ct. 1732, lakenkoopman, 1703-1707
gemeensman van de Overstraat, 1707-32 burgemeester van Deventer,
gecommitteerde ten landdage van Overijssel, lid der admiraliteit op de Maas. Hij
huwde 1687 S w a n i d a M a r i e n b u r g h , geb. 1653, overl. 1707, dochter van
W i l l e m en A n g e l a P a s , en hertrouwde in 1710 W i n a n d a L u l o f s , ged. te
Zutphen 1678, overl. te Deventer 1737, dochter van B a r t h o l d en H a d e w i c h
B u s c h ; uit het eerste huwelijk 4 kinderen.
Zie: K r o n e n b e r g , Deventer geslachten in Mbl. Ned. Leeuw XLV, 214.
van Beurden

[Marmont, Auguste Frédéric Louis Viesse de]
MARMONT (Auguste Frédéric Louis V i e s s e d e ), geb. te Châtillon sur Seine bij
Parijs 20 Juli 1774, overl. te Venetië 22 Mrt. 1852, was de zoon van een oud-officier.
Hij trad in 1790 in militairen dienst als onder-luitenant der infanterie, maar ging in
1792 naar de artillerie over. Hij maakte te Dijon kennis met Napoleon, zij waren
samen voor Toulon, en hij verbond zich sedert steeds vaster met hem, zeker zijnde,
dat deze een schitterende loopbaan zou hebben en hopende, dat hij hem ook vooruit
zou helpen. Hij werd, toen Napoleon kommandeerend generaal van het leger in
Italië werd, diens aide de camp. Voor zijn diensten in het gevecht te Lodi kreeg hij
een eeresabel. Hij maakte snel promotie en bij de verovering van het eiland Malta
kreeg hij den rang van brigade-generaal. Hij volgde Napoleon naar Egypte en keerde
met hem terug naar Frankrijk. Op 9 en 10 Nov. 1799 droeg hij veel bij tot het,
gelukken van den staatsgreep, die aan Napoleon de macht gaf.
Na den slag bij Marengo 14 Juni 1800 werd hij divisie-generaal en kort daarna
eerste inspecteur-generaal der artillerie. Nadat de vrede, die door het verdrag van
Amiëns slechts zeer kort geduurd heeft, weder verbroken was, werd hij in het laatst
van 1803 opperbevelhebber van het vereenigde fransch-nederlandsche leger, dat
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hoog ongeveer 30 meter, opgeworpen. Midden daarin op den voormaligen bodem
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werd een kist gedeponeerd, die alle fransche en nederlandsche munten uit dezen
tijd bevatte. Ten behoeve van gepensionneerde militairen werd hier een dorp gesticht,
dat na den slag van 2 Dec. 1805 Austerlitz genoemd werd.
Een teleurstelling voor hem was het, dat hij niet tot de in 1804 benoemde
maarschalken behoorde.
In 1805 werd hij naar Oostenrijk gedirigeerd en heeft hij Stiermarken veroverd.
Vervolgens kwam hij met een zeer gedunden troep in Dalmatië, dat hij tegen een
dubbele overmacht, van welke de helft Russen, behield. Hij werd gouverneur en
militair bevelhebber te Ragusa.
In 1808, de eerste maal, dat Napoleon hertogen creëerde, werd hij hertog van
Ragusa. In 1809 werd hem bevolen, met de 10000 man, die onder zijn bevelen
waren, naar het noorden te trekken; hij vereenigde zich met het leger van Italië
onder Macdonald en nam deel aan den slag bij Wagram. Na afloop gat Napoleon
hem zijn ongenoegen over door hem gemaakte fouten te kennen, maar deelde hem
vervolgens zijn benoeming tot maarschalk mede.
Hij werd nu gouverneur van de Illyrische provinciën. Daar hij goed
roomsch-katholiek was, had hij de sympathie der dalmatische bevolking en waren
er weinig ongeregeldheden.
In Juli 1810 werd hij naar Spanje, waar hij ernstig aan den rechterarm en de
rechterzijde gewond werd, gedirigeerd. Na eenige gewonnen slagen verloor hij dien
bij Salamanca.
In Apr. 1813 werd hij naar Duitschland gezonden, vocht bij Lützen, Bautzen en
Dresden en trok met hetgeen er van het groote leger over was, naar Frankrijk terug.
Van al het oorlogvoeren was hij, evenals alle maarschalken en hoofdofficieren,
hartelijk moede. Toen Jozef, broeder des Keizers, in overleg met den senaat
verklaard had, dat de Keizer had opgehouden te regeeren, terwijl deze werkeloos
te Fontainebleau bleef, besloot Marmont in het begin van Apr. 1814, terwijl hij met
zijn troepen beoosten Parijs stond, die naar de westzijde van die vesting over te
brengen, waardoor de troepen der tegen Napoleon verbonden mogendheden de
gelegenheid kregen, Parijs binnen te rukken. Deze daad is hem nooit door de
fransche natie vergeven. De in boulevards veranderde wallen van Parijs hebben
de namen van alle maarschalken gekregen, bhalveǝ die van Marmont en van
Bernadotte, die tegen Frankrijk met de verbonden legers is opgetrokken.
Hij werd door Lodewijk XVIII tot pair van Frankrijk en majoor-generaal der garde
benoemd.
Dit was hij nog tijdens de Juli-revolutie in 1830. Hoewel geen ultra-clericaal, deed
hij zijn plicht zoolang Karel X nog koning was. Hij volgde dezen in de ballingschap,
werd door Louis Philippe als maarschalk afgezet en zette zich in het begin van 1831
te Weenen neder, waar keizer Frans I hem tot gouverneur van den zoon van
Napoleon benoemde. Hij heeft daarna veel gereisd, maar is niet meer in Frankrijk
teruggekeerd.
Hij huwde de dochter van den parijschen bankier Perregaux.
Hij schreef: Voyage en Hongrie, 4 dln. (1837); Voyage en Sicile (1838); Esprit
des institutions militaires (1845); César; Xénophon; Mémoires, 8 dln., na zijn dood
uitgegeven in 1856. Deze gedenkschriften zijn een verdediging zijner handelwijze
en geven blijk van groote zelfingenomenheid, maar zij doen hem kennen als een
intelligent man.
Zijn portret is gelithografeerd door Delpech, A. Selb en een onbekend kunstenaar.
Ramaer
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[Martena, Ducke van]
MARTENA (Ducke v a n ), hoveling te Kornjum en te Leeuwarden, geb. 1530 (?),
overl. te Leeuwarden 11 Nov. 1605, begr. in de Galileërkerk aldaar, zoon van Meester
T j e b b e , hoveling te Leeuwarden, en van B o u c k H e r i n g h a v a n K a m s t r a .
Hij was lid der Staten van Friesland in 1554, was vrijwillig balling in 1572, werd door
den Prins van Oranje benoemd tot overste-admiraal van Friesland in 1573, was in
1574 van de algemeene vergiffenis uitgesloten, lid van Gedeputeerde staten van
Friesland in 1578, drossaard en olderman van Harlingen in 1580, hopman,
gecommitteerde wegens Friesland ter Staten-generaal en lid van den regeerenden
landraad benoorden de Maas in 1585. Hij huwde: S w o b v a n B o t h n i a , dochter
van heer T z a l l i n g h , ridder, hoveling te Nijland en te Franeker, en van F r o u c k
v a n H o t t i n g h a ; en hertrouwde 1565 T r y n v a n U n a m a , (overl. in 1603),
dochter van J a n k e , hoveling te Blija, en van T e t h v a n W y b o l t s m a .
Er zijn vier geschilderde portretten van hem bekend in particulier bezit.
Zie: M.A. v a n R h e d e v a n d e r K l o o t e n R.N.G.M. B ä r , Genealogische
kwartierstaten van Nederlandsche geslachten ('s Gravenhage 1887-92).
Verzijl

[Martens, Johan Gerard Diederich]
MARTENS (Johan Gerard Diederich), geb. te Amsterdam 29 Nov. 1833, overl. te
Amsterdam 25 Aug. 1885. Na in 1858 hulpprediker te Deventer geweest te zijn,
werd hij luthersch predikant in den Helder 8 Mei 1859 en te Vlissingen 8 Nov. 1863.
Van hier werd hij, als opvolger van F.J. Domela Nieuwenhuis (dl. IV, kol. 1026),
hoogleeraar aan het Evang.-luth. seminarium te Amsterdam 25 April 1870 met een
rede over Het geloof aan Gods openbaring het levensbeginsel der godgeleerdheid
(Amst. 1870). Bij de stichting van de amsterdamsche universiteit werd hij hoogleeraar
in de uitlegkunde van het N.T. Op 8 Febr. 1878 bevorderde de universiteit te Utrecht
hem tot doctor honoris causa. Verschillende werken heeft hij uitgegeven. Wij noemen:
Geloof en werken naar den brief van Jacobus (Amst. 1871); Prediken wij met de
schrijvers van het N.T. een niet-geestelijk Evangelie? (Amst. 1873); Papias als
exegeet van Logia des Heeren (Amst. 1875); Het nieuwe Christendom (Amst. 1876);
De hoofdtrekken van Luther's theologie (Amst. 1883). Ook plaatste hij eenige
artikelen in tijdschriften, o.a. in Stemmen voor Waarheid en Vrede van 1875: De
jongste predikantsberoeping in de Ev.-Luth. kerk te Amsterdam; en in jaarg. 1876:
Stemregt bij de Evangelisch-lutherschen. Nog werkte hij mee aan: Geloofsgetuigen,
galerij van christelijke vrouwen, drie deelen (Amst. 1879-80).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 185; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921),
219, 223; B r i n k m a n 's Catalogus van Boeken enz. 1850-82, 502, 775, hetzelfde
werk (1882-91), 364; Catalogus van de bibl. der Ver. Doopsgez. Gemeente te
Amsterdam I (Amst. 1885), 199.
Knipscheer

[Martin, David]
MARTIN (David), geb. te Revel (Languedoc) 7 Sept. 1639, overl. te Utrecht 9 Sept.
1721. Zijn ouders waren P a u l M a r t i n en C a t h a r i n a C a r d e s . Hij is in 1660
getrouwd met F l o r e n c e d e M a l e c a r e , dochter van P i e r r e d e M a l e c a r e .
Na zijn voorbereidende studiën te Revel, bezocht hij Montauban (1655) en Nîmes
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(1657), en werd hij theoloog aan de protestantsche academie te Puy-Laurens,
waarheen de academie van Montauban was verplaatst. Hij was intusschen magister
liberum artium en
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doctor philosophiae geworden. In 1663 werd hij predikant te Esperausses
(departement Gard), in 1670 te Lacaune (la Caune) (Languedoc). Hij had in 1681
hoogleeraar te Puy-Laurens kunnen worden, maar sloeg de benoeming af. In 1685
vluchtte hij na de herroeping van het edict van Nantes naar Nederland, waar hij
predikant werd bij de waalsche gemeente Utrecht, wat hij bleef tot zijn dood. Hij gaf
in huis aan eenige jongelieden onderricht in de wijsbegeerte en de godgeleerdheid.
Hij schreef: Sermons sur divers textes de l' Ecriture sainte (Amst. 1708); L'excellence
de la foy et de ses effets .... 20 Sermons sur Hebr. 11 .... (Amst. 1710), twee deelen;
Le Nouveau Testament .... expliqué par des notes courtes et claires .... (Utr. 1696);
Histoire du Vieux et du Nouveau Testament .... (Amst. 1700; herdr. 1702; vertaald
in het Nederlandsch 1702), twee deelen met 424 afbeeldingen; Le vrai sens du
pseaume CX .... (Amst. 1715); Deux dissertations critiques .... (Utr. 1717). Het meest
is hij overigens bekend door zijn La Sainte Bible expliquée (Amst. 1707), uit den
grondtekst overgezet. Deze vertaling is door de waalsche kerken in ons land als
officieele aangenomen, en draagt op het titelblad zijn naam.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 465, III ('s Hert. 1856),
672; J.J. H e r z o g , Realencyklopädie III (Leipz. 1897), 133, XII (Leipz. 1903), 388;
Catalogus der Bijbel-tentoonstelling .... (Amst. 1914), 121, 152; K o b u s e n d e
R i v e c o u r t , Biogr. Handwoordenb. II (Zutph. 1870), 259.
Knipscheer

[Martini, Johannes Wilhelmus]
MARTINI (Johannes Wilhelmus), of M a r t i n i u s (?), geb. te Leeuwarden omstr.
1695, overl. te Woerden (?) 28 April 1770, Hij werd luthersch predikant te Amersfoort
in 1718 en te Woerden 2 April 1724; emeritus 22 Mei 1766. Loosjes rekent hem
onder de ‘bekende’ en ‘werkzame’ predikanten. Door zijn vertalingen vooral droeg
hij veel bij tot de verbreiding van Luthers leer. Hij schreef o.a. Gedagtenis van den
eersten Hollandsche martelaar.... Johannes Pistorius (Amst. 1725), vgl. dl. VII, kol.
71. Bekend is ook zijn uitgave: M. L u t h e r , Volkomen Kerk postil ofte verklaringe
der Evangeliën en Epistelen ... 3 deelen (Leiden 1744, 1746, 1774), en het vertaalde
dagboek van L a s s e n i u s , Heylige bij malkanderen vergaderde paerlenschat, 4
deelen (Amst. 1731; 2e dr. 1745).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 186; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921),
189, 192; R. A r r e n b e r g , Naamregister van Nederd. boeken tot 1787, 339.
Knipscheer

[Martini, Petrus]
MARTINI (Petrus), geb. te Schermbeek, overl. te Leeuwarden 26 Febr. 1721. Hij
werd luthersch predikant te Leeuwarden in 1689 (in 1691 pas door de synode als
zoodanig erkend). Hij schreef: Geestelijk zielen-vermaak of eenige geestelijke
liederen, gepast op alle de Christelijke feestdagen, mitsgaders morgen- en avondtijd,
noods- en doodsgevallen, vert. uit het Hoogduitsch (Amst. 1709; herdr. in 1725,
1732, 1734, 1743, 1753, en eens zonder jaartal met de toevoeging ‘Nu herdrukt
met approbatie van het Eerw. oonsistorium der luth. gemeente in 's Gravenh.
nagezien en verbeterd door Casparus van der Heide’ (dl. VII, kol. 540).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 187; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921),
234.
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Knipscheer

[Massis, IJsbrand Dirk Muller]
MASSIS (IJsbrand Dirk M u l l e r ), geb. te Leiden 1846, overl. in 1896, bezocht het
gymna-
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sium te Utrecht, liet zich 10 Sept. 1863 inschrijven als student aan de hoogeschool
aldaar, was in 1871 cand. t.d.h.d. in Gelderland en werd predikant te Wichmond
1871-77 en daarna te Groningen, tot hij in 1888 emeritaat ontving.
Van hem verschenen: Vivia Perpetua of de martelares van Carthago, Dichtstuk
(Utrecht 1866); De heilige Nacht, Kerstlied (Zutfen 1875); Hosanna den Zone Gods!
Kerstlied (Zutfen 1876); Lentezang (Zutfen 1877); Treurzang bij den dood van H.M.
[Koningin Sophie] (Zutfen 1877); Ziet, ik maak alle dingen nieuw. Leerrede
opgedragen aan mijne onvergetelijke gemeente te Wichmond (Gron. 1878); Zijt
getrouw tot den dood. Leerrede bij de bevestiging van lidmaten (Gron. 1878); Het
Vaderhuis waar Jezus plaats bereidt, Leerrede over Joh. 14:1-4, gehouden te
Groningen 27 Jan. 1878 (Gron. 1878); Gedichten (Gron. 1880); De geboorte van
Jezus Christus. Een gedicht (Gron. 1882); Harmoniën. Gedichten (Utrecht 1884);
10 Juli 1584. Lied gewijd aan den Vader des Vaderlands (Utr. 1884); Wat de liefde
tot Christus vermag. Een kerstverhaal (Amst. 1888); Sofronia of een stem uit Rome's
katakomben. Gedicht (Amst. 1890); Treurzang bij den dood van Z.M. [Willem III]
(Amst. 1890).
Wumkes

[Mattemburgh, Eduardus van]
MATTEMBURGH (Eduardus v a n ), geb. te Oudenbosch 11 Aug. 1746, overl. te
Bergen op Zoom 30 Dec. 1808, was de zoon van P i e t e r A n d r i e s v a n
M a t t e m b u r g h en M a r g a r e t h a V e r v l o e t .
Hij werd reeds in 1761 rentmeester van de heerlijkheid Hoogerheiden en de helft
der heerlijkheid Ossendrecht en later van het geheele markiezaat van Bergen op
Zoom. Hij was ook dijkgraaf van het waterschap Mark en Dintel. Op 24 Nov. 1807
werd hij in het departement Brabant gekozen tot lid van het Wetgevend Lichaam.
Hij huwde 31 Oct. 1775 I s a b e l l a F r a n c i s c a E l i s a b e t h F e r d i n a n d a
d e V i l l e g a s d e S e r v i l l e , overl. 20 Mrt. 1786, en 17 Mei 1791 M a r i a
C a r o l i n a F r a n c i s c a J o s e p h a d e V e r t e g a n s d e M i r a u m o n t , geb.
16 Dec. 1760, overl. 4 Nov. 1797. Beide huwelijken waren kinderloos.
Ramaer

[Mattemburgh, Frederik Christiaan Peter van]
MATTEMBURGH (Frederik Christiaan Peter v a n ), geb. te Bergen op Zoom 2 Mei
1785, overl. te Ginneken 18 Nov. 1844, was de derde zoon van P i e t e r
C h r i s t o f f e l v a n M a t t e m b u r g h en A n g e l a M a r i a J o s e p h a d e
Villegas de Serville.
Hij werd ambtenaar der belastingen en klom op tot hoofdinspecteur.
Op 1 Juni 1827 werd hij in het kiesdistrict Oudenbosch-Steenbergen door de
eigenerfden tot lid der Provinciale staten gekozen en zijn medeleden kozen hem in
de eerste vergadering 7 Juli d.a.v. tot lid van Gedeputeerde staten. Hij verkreeg nu
eervol ontslag als belastingambtenaar en vestigde zich op de hem behoorende
buitenplaats Wolfslaar onder Ginneken. Hij bleef Gedeputeerde tot zijn overlijden.
Hij was ongehuwd.
Ramaer

[Matthijsz., Jan]
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MATTHIJSZ. (Jan), wederdooper, overl. te Munster 5 April 1535. Begin Nov. 1533
trad hij onder de nederlandsche ‘bondgenooten’ op en beweerde, als Henoch, de
tweede getuige des Heeren te zijn, gezonden om te doopen, daar het einde van
alle beproevingen nabij was. Hij was te Haarlem broodbakker. Reeds 14 Aug. 1528
had de schepenbank aldaar hem laten geeselen en de tong doorpriemen wegens
lastering van het heilige sacrament. Hij sprak met zóó veel verzekerdheid en beriep
zich op zulke heerlijke openbaringen dat
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ten laatste de tegenspraak verstomde. In Amsterdam werd hij als Henoch erkend.
Van hier zond hij zijn apostelen uit: ‘God zou weldra alle goddeloozen van de aarde
verdelgen’. Jacob van Campen (zie dl. I, kol. 546) en Pieter Houtzager (dit deel, kol.
425) bijvoorbeeld hebben begin Febr. 1534 op één dag meer dan 100 menschen
te Amsterdam gedoopt. Leiden, Delft, 's Gravenhage, Schiedam, Rotterdam,
Dordrecht, Haarlem, Alkmaar, Monnikendam en Waterland waren vol van zijn
aanhangers. In Utrecht ook: Benschop, IJselstein; in Overijsel: Deventer, Zwolle,
Kampen; in Friesland: Sneek, Bolsward, Leeuwarden, Dokkum. Het getal te
Groningen werd op 1100 geschat. Een ongeloofelijk snelle verspreiding. Maar
nergens zóó als te Munster. Slechts twee dagen waren er (van 5 tot 7 Jan. 1534)
zijn apostelen Bartholomeus Boekbinder en Willem de Cuyper, en acht dagen daarna
waren er 1400 gedoopten die zich hielden voor aanhangers van Melchior Hoffman
(zie dl. VIII, kol. 786-789), dien zij als den Elia vreesden. Jan Matthijsz. beriep zich
op openbaringen en visioenen hem door God gezonden, en zeide dat de stichting
van het duizendjarig rijk slechts door het zwaard der ‘bondgenooten’ en de
vernietiging van de tegenstanders zou geschieden. Op 2 Maart 1534 kwam hij te
Munster. Hij voerde er als theocratisch koning het bewind. Ook de predikant Bernt
Rothman behoorde tot zijn kring en de lakenhandelaar Bernh. Knipperdollinck. Om
het getal weerbare mannen te vergrooten en den bisschop Frans van Waldeck (zie
dl. V, kol. 1090), ‘als het daartoe komen zou’, te kunnen weerstaan, verspreidde hij
een manifest in Holland met een oproep naar het ‘nieuwe Jeruzalem’. Een 3000
aanhangers trokken over de Zuiderzee, maar werden bij Genemuiden tegengehouden
en teruggezonden. Alleen de leiders werden gedood. Gelukkig duurde zijn vreeselijk
schrikbewind te Munster slechts kort. Op 5 April, Paschen, predikte hij dat God hem
nu als een anderen Gideon had verkoren om met 20 man de bisschoppelijke
belegeraars te verdrijven. Hij trok inderdaad de Ludgerpoort uit en werd gedood en
in stukken gehouwen. Jan Beukelsz. (zie dit deel, kol. 62) volgde hem op. Jan
Matthijsz. was ‘een grof gebouwd man, sterk en hartstochtelijk, zinnelijk en van
laksche huwelijksmoraal, dweepziek en sluw’. Het keerpunt voor hem, aldus K ü h l e r
t.a.p., was de kennismaking met een vrouw, D i e u w e r , een jonge schoone
brouwersdochter. Ook een geestverwante, zooals blijkt uit de mededeeling dat zij
‘groote kennise des Evangeliums’ had .... Hoewel getrouwd maakte hij haar tot de
zijne. De zinlijke begeerte gaat hier gepaard met de verblinding van het fanatisme.
Waarschijnlijk zal zijn bedaagde vrouw hem niet als profeet erkend en daardoor in
zijn oogen den huwelijksband verbroken hebben. Want in het Godsrijk was geen
plaats voor ongeloovigen. Alles zou vernieuwd worden (Openb. 21:5). In dit licht
heeft hij zijn echtbreuk gezien; hij achtte haar plichtmatig, ja godgevallig. Met hem
begint de jammerlijkste afdwaling van het anabaptisme .... Aan hem is de éénige
lichtzijde dat hij gestreden heeft voor een zaak die hem heilig was.
Zijn portret is gegraveerd door C. van Sichem.
Zie: L. K n a p p e r t , De opkomst van het Protestantisme in een
Noord-Nederlandsche stad [Leiden] (Leid. 1908), 125, 139, 144-146, aant.; d e z .,
Het ontstaan en de vestiging van het Protestantisme in de Nederlanden (Utr. 1924),
196, 198, 200-202; Doopsgez. Bijdragen (1864), 133, (1884), 5, 8, (1888), 5-7, 12,
24, (1890), 67 v., portret, (1899), 15, (1909), 11 v., (1919), overdruk
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blz. 1-5; W.I. L e e n d e r t z , Melchior Hofmann (Haarl. 1883), 4, 7, 254, 281, 307-310,
315, 336 v., 342; K. V o s , Menno Simons (Leid. 1914), 23, 28, 37; W. M ö l l e r ,
Kirchengeschichte III (3e dr. Tübingen 1907), 127; J. R e i t s m a , Gesch. van de
Hervorming en de Herv. Kerk der Ned. (3e dr. Utr. 1916), 140, 190, 194, 199, 201
212; Inventaris van Archiefstukken, berustende bij de Ver. Doopsgez. Gem. te
Amsterdam 1 (Amst. 1883) no. 47; Bibliotheca Reformatoria Neerlandica VII ('s
Gravenh. 1910), 19, 30-34, 54, 75, 77, 85 v., 92, 98, 116-119, 128, 134, 136, 362,
558, X ('s Gravenh. 1914), 7; I.M.J. H o o y , De martelaren der Hervorming in Ned.
(Schiedam 1885), 19 v.; W.J. K ü h l e r , Gesch. der Nederlandsche Doopsgezinden
in de zestiende eeuw (Haarl. 1932), 48, 70-88, 94, 112, 230 v.
Knipscheer

[Mauregnault, jhr. Jan de]
MAUREGNAULT (jhr. Jan d e ), eenige zoon van J o h . P i e t e r M., j.u.d., en
C o r n e l i a A d r i a n a d e B e u v r i j , geb. te Veere 3 Nov. 1704; 1723 als
onderkoopman der O.I. Compagnie naar Java; 5 Sept. 1727 koopman en fiscaal te
Colombo op Ceylon bij den gouverneur; 1731 secretaris der Hooge regeering; 3
Nov. 1732 secretaris, boekhouder en raad van het fonds der hoofdofficieren ter zee.
Hij kwam 8 Sept. 1741 in Nederland terug. Hij was te Batavia 1723 gehuwd met
M a r i a A g a t h a d e L e e u w , geb. 1704, dochter van A d r i a a n , opperkoopman
der O.I. Compagnie en van C a t h a r i n a A l i d a K l i n c k . Zij hadden 17 kinderen.
Jhr. Jan voornoemd stond bekend als groot rechtsgeleerde. Zijn boekerij bracht
bijna 3000 gulden op. De Mauregnault werd 21 Sept. 1815 erkend tot den
nederlandschen adel te behooren.
van Beurden

[Mauve, Anton]
MAUVE (Anton), dier-, landschapschilder en etser, werd geboren te Zaandam den
18. Sept. 1838 en stierf den 5. Febr. 1888 te Arnhem. Zijn vader was een niet
bemiddeld doopsgezind predikant te Z., daarna predikant te Haarlem. Reeds vroeg
toonde A. aanleg voor teekenen, hij zou dus werken voor acte teekenonderwijs,
hetgeen moeite kostte. Te Haarlem was hij de leerling van P.F. van Os en W.
Verschuur, hij kende er den schilder Gabriël. M. trok naar Oosterbeek 1856-59,
waar hij schaapskooien schilderde en waar hij een groote groep schilders ontmoette
o.a. W. Maris en J.W. Bilders, daar kende hij ook den maecenas J. Kneppelhout en
las er gaarne Hildebrand, Kremer, Hollidee, Multatuli, Shakespeare enz. 's Winters
woonde hij gedurende eenige jaren te Amsterdam om er zijn schilderijen te
verkoopen, in 1870 was hij weer te Haarlem. In den Haag en Scheveningen was
hij 's zomers gedurende 1876-85, hij leerde in den Haag zijn vrouw mej.
C a r b e n t i u s kennen, uit dit huwelijk zijn 4 kinderen. Zijn vrienden waren er Arts,
ter Meulen, Bastert, Tholen, Tersteeg, Le Comte (zijn zwager), hij kende er Israëls.
Mauve wandelde veel in de omstreken van den Haag. In den zomer van 83 was hij
voor het eerst geruimen tijd in Laren, waar nadien een scnilderskolonie gevestigd
was, Valkenburg, A. Venhuys, Israëls, Kever, T. Offermans, Bastert, L'hermitte enz.
In 1886 verhuisde hij voorgoed naar het Gooi. M. had veel last van melancholie,
vooral in 1888, waarvoor hij eenigen tijd te Godesberg was en waarvoor hij genezing
vond bij vrienden te Dordt en bij zijn broeder, den conrector te Arnhem. M.
ontwikkelde zich onder invloed der Marissen, maar is fijner, nerveuzer en teerder;
ook onderging hij den invloed van Millet, die hem meer grootheid gaf, ook onderging
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hij min of meer den invloed van Corot en Daubigny. Zijn onderwerpen waren vooral
landschappen met schapen, melk-
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bochten, bouwland, soms een humoristische figuur, strand, boschgezicht, een enkele
maal een portret. M. schildert zijn schapen, als hij ze buiten weergeeft, in een zeer
groot aantal grijze tonen; schildert hij ze in de kooi, dan is het licht allerzuiverst
weergegeven. Doch niet zijn schilderijen zijn het beste wat hij voortbracht, maar zijn
aquarellen en van deze die met de lichtste tinten; hij is minder kolorist dan wel
harmonist. Zijn teekeningen zijn zeer suggestief, maar anatomisch niet altijd even
juist. Een enkele maal geeft hij een figuur in een landschap weer, maar die zijn dan
zeer klein van proportie vergeleken met de omgeving; hij geeft weer de grillige
deining van de duinen en van het bouwland. Vele van zijn werken bevinden zich in
Engeland, Schotland en Amerika, waar hij zeer geapprecieerd werd, waarschijnlijk
om de groote distinctie, die uit zijn werken spreekt. Zijn etsen geven ongeveer
dezelfde onderwerpen weer als zijn schilderijen en teekeningen, het zijn o.a. een
weg met boomen, een jager, ploegers, karren in de duinen, een vrouw met koeien,
een spittende man. Het is ondoenlijk om op te noemen, waar al zijn werken zich
bevinden (in de literatuur-opgaven in T h i e m e -B e c k e r 's Künstlerlexikon XIV
vindt men hiervoor talrijke aanwijzingen). In het Rijks-prentenkabinet te Amsterdam
bevinden zich een aantal bladen uit zijn schetsboek (zie ook de kunstenaarsbrieven,
aldaar).
Zijn portret, geteekend door H.A.C. Dekker, is afgebeeld in De Portefeuille IX;
een portret door Th. Mesker was in 1912 in de verzameling Preyer te 's Gravenhage.
Zie: T h i e m e -B e c k e r , Allgem. Künstlerlexikon XIV, 286.
J.M. Blok

[Meer, jonker Hendrik II van]
MEER (jonker Hendrik II v a n ), of v a n B o x m e e r , zoon van H e n d r i k I of Senior,
overl. 31 Juli 1621, schout van Boxmeer; hij huwde M a r g a r e t h a v a n B e r c k e l ;
bewoonde het huis het Leuker bij Boxmeer in 1643 en was als zijn vader ook schout.
Deze van Meers waren afstammelingen uit het oude regeerende huis der
Culemborghen n.l. van H u i b r e c h t v a n C u l e m b o r g h , gehuwd met I s a b e l l a
v a n P e t e r s h e i m en hadden den naam der heerlijkheid aangenomen en het
wapenschild der Petersheims, na de hoofdverdeeling der erfenis in 1452 der
goederen van Boxmeer. Zij waren niet meer regeerend, maar werden nog altijd als
‘nobiles’ betiteld. Ook in 's Hertogenbosch woonden afstammelingen. Hendrik II en
Marg. v. Berckel hadden drie kinderen geb. te Boxmeer: H u g o , geb. 10 Juni 1618,
overl. 10 Oct. 1653 als stalmeester van den regeerenden graaf Alb. v.d. Bergh,
H e n d r i k III, van wien wij niets meer konden vinden, dan dat hij 21 Mei 1621
gedoopt is, waarbij zijn grootvader Hendrik I doopgetuige was; M a r i a A n g e l i n a ,
hofdame van de prinses van Hohenzollern-Sigmaringen te Bergen op Zoom, die
M i c h i e l v a n E i c k , heer van Overbrugge onder Rixtel, huwde. Zij bezat 1663-68
ook ten Hout onder St. Oedenrode.
van Beurden

[Meerdink, Albertus]
MEERDINK (Albertus), geb. te Zeist 1834, overl. 1911, liet zich 13 Oct. 1853
inschrijven als student aan de hoogeschool te Utrecht, was in 1857 cand. t.d.h.d.
in Gelderland en predikant te Gaast 1858-62, Scheveningen 1862-65, Vriezenveen
1865-70, Harderwijk 1870-79, Groningen 1879 tot 1908, toen hij emeritaat ontving.
Van hem verscheen: Afscheidsrede, uitgesproken 20 Nov. 1870 te Vriezenveen
(Harderwijk 1870).
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[Meersch, Abraham van der]
MEERSCH (Abraham v a n d e r ), geb. te Amsterdam, overl. te Dordrecht 20 Sept.
1748
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(begraven in de Augustijnenkerk), was de zoon van A b r a h a m v.d. M. en
C a t h a r i n a O u t e r l o . Hij werd 14 April 1733 tot predikant der Doopsgezinde
gemeente te Dordrecht gekozen op een traktement van ƒ 600 en deed 15 Oct. 1733
zijn intrede. Hij was 20 Maart 1744 te Dordrecht gehuwd met C h r i s t i n a
Engelbron Françoisdr.
Zie: Reg. der Doopsgez. Gemeente te Dordrecht.
van Dalen

[Meester, Mr. Gerrit Abraham de]
MEESTER (Mr. Gerrit Abraham d e ), geb. te Harderwijk 2 Oct. 1817, overl. aldaar
2 Mrt. 1864, was de tweede zoon van Mr. Willem Abraham de Meester van 's
Heerenloo (dl. VIII, kol. 1141) en G e r a r d a S e b i l l a C r a m e r .
Hij werd te Leiden als student ingeschreven 27 Oct. 1836 en promoveerde aldaar
1 Mei 1841 op een dissertatie De judiciis Gelriae tempore Rei publicae Provinciarum
Unitarum.
Hij vestigde zich als advocaat te Harderwijk en werd 18 Sept. 1842 tot secretaris
dier stad benoemd. In 1845 richtte hij met zijn vader en twee anderen een
Maatschappij tot landaanwinning in de Zuiderzee dwars van Harderwijk op. Daarvan
is door gebrek aan fondsen niets gekomen. Nog onder het oude régime werd hij 1
Juni 1848 door den raad der stad Harderwijk tot lid der Provinciale staten van
Gelderland gekozen. Na de nieuwe kieswet werd hij 3 Sept. 1850 herkozen als lid
voor het district Harderwijk en ging in Nov. 1852 over naar het district Putten.
In 1851 hield hij een voordracht te Arnhem over de vraag: hoe lang en in hoever
heeft het beginsel van volkskeuze zich in Gelderland doen gelden; en in 1854 aldaar
over het 13e artikel der Unie van Utrecht. Bij het derde eeuwfeest op 26 Nov. 1855
der stichting van het Hervormd burgerweeshuis te Harderwijk hield hij de feestrede.
Op 11 Dec. 1855 werd hij benoemd tot burgemeester van Harderwijk. Hij nam
toen ontslag als secretaris. Op 30 Nov. 1857 werd hij met ingang van 15 Dec.
benoemd tot lid van het college van toezicht op de zeevisscherijen. In 1859 werd
hij benoemd tot commissaris der Maatschappij van weldadigheid. Op 24 Juni 1862
werd hij in het district Zwolle tot lid der Tweede Kamer gekozen. Hij nam nu, daar
hij deze betrekkingen als onvereenigbaar beschouwde, ontslag als lid der Staten.
Zijn populariteit was zoo groot, dat een ingezetene van Harderwijk naar Zwolle reed
om van daar den uitslag naar Harderwijk te telegrafeeren. Hij behoorde als Kamerlid
tot de liberale partij; het was in dit district een bijzonderheid, dat een liberaal gekozen
werd.
Door zijn overlijden na een ziekte van enkele weken werd veel voor het vaderland
verloren, daar hij een man van een helder verstand, groote werkkracht en grooten
ijver was. Behalve regeerder was hij een uitstekend geschiedkundige, die zich vooral
in de geldersche geschiedenis geheel had ingewerkt.
Hij werd in 1847 lid van het Historisch genootschap te Utrecht, in 1848 van het
Provinciaal utrechtsch genootschap en in 1849 van de Maatschappij der
Nederlandsche letterkunde te Leiden.
Een levensschets van hem door jhr. Mr. J. d e B o s c h K e m p e r komt voor in
de Handelingen van laatstgenoemde maatschappij van 1864, blz. 327.
Hij huwde 31 Juli 1845 T h e o d o r a H e r m i n a v a n M e u r s , geb. 16 Dec.
1821, overl. 27 Jan. 1884, bij wie hij 2 zonen had, van wie één notaris, één minister
van Financiën werd, en 2 dochters.
Hij sahreef: Iets over Schokland en de Zuiderzee in Konst- en Letterbode (1847),
1e dl., 82; Beden-
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kingen tegen het voornemen om de heidegronden door een overbevolking te doen
ontginnen (Arnh. 1847); Onze koloniën voor bedelaars en onze gemeenten in
Politiëke bijdragen van 18 Sept. 1847; Een beschouwing over landbouwstatistiek
in dez. Bijdr. 22 Jan. 1848; De Hoenwaard in dez. Bijdr. 29 d.a.v. en Veldpolicie 12
Febr. 1848; De staten van Gelderland onder het licht der geschiedenis in
Nederlandsche jaarboeken voor regtsgeleerdheid en wetgeving 8e dl. (1846-47),
231, 409 en 571, 9e dl. (1847-48), 232, 10e dl. (1848-49), 227, 11e dl. (1849-50),
450 en 12e dl. (1850-51), 20; De begrootingen van Gelderland voor 1850 in
Staatkundig en staat-huishoudkundig jaarboekje 1850, 191; Bijdrage tot de kennis
onzer koloniale legers in hetz. Jaarb. 1850, 310 en 1851, 356; Iets uit een belangrijke
finantiële commissie in de voorgaande eenw in hetz. Jaarb. 1852, 260; De
gemeentebesturen en statistieken in hetz. Jaarb. 1854, 329; Bezoldiging der
gezanten onder de republiek in hetz. Jaarb. 1854, 382; De generaliteitsloterij in hetz.
Jaarb. 1854, 388; Het vermogen der gewesten om in evenredigheid de gewone
lasten te dragen in hetz. Jaarb. 1855, 371; Opgave van eenige prijzen van
levensbehoeften in herz. Jaarb. 1856, 341; Een blik in de begrooting der
Maatschappij van weldadigheid in hetz. Jaarb. 1863, 340; Brieven van Johan van
Wijnbergen en Otto Schrassert over vredesonderhandelingen met den bisschop
van Munster Berend van Galen in Kroniek Utrechtsch historisch genootschap 4e
dl. (1848), 70; Archief van de gebroeders de Witt in dez. Kron. 70; Eedboek,
berustend bij den secretaris-generaal van Rappard in dez. Kron., 71; Over Simon
Stevin, Adriaen Anthonissen en Johan van Scorel in dez. Kron., 137; Het huis
Schoonderbeek bij Putten in Geldersche volksalmanak van 1852, 138; Hoe lang en
in hoeverre heeft het beginsel van volkskeuze zich in Gelderland doen gelden in de
Geer en Faure's Nieuwe bijdragen voor regtsgeleerdheid en wetgeving 2e dl. (1852),
5; Karel V en zijn plakaten in hetz. 5e dl. (1855), 3; De grondlegger onzer vrijheid
prins Willem I, voorstander van het centralisatiestelsel in hetz. 6e dl. (1856), 258;
Onderzoek naar den staatsregterlijken toestand en de betrekking der onafhankelijke
heerlijkheden onder de vrije republiek in hetz. 8e dl. (1858); Het Veluwsche landregt
in hetz. 8e en 9e dl., samen opvolgend gepagineerd (1858 en 1859), 486; Het St.
Jansdal of 's Heeren Loo in Nijhoff's Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis
en oudheidkunde 1848, 93; Aanteekeningen omtrent een paar Veluwsche bosschen
in dez. Bijdr. 1850, 294; De staten van Gelderland onder het licht der geschiedenis
(uitgebreider dan in de bovengenoemde Jaarboeken), in dez. Bijdr. 7e dl. (1850),
117; Het 13e artikel der Unie van Utrecht in dez. Bijdr. 9e dl. (1854) (vroeger, op 2
Jan. 1854, in een voordracht behandeld), 213; Chronologische opgave der
perkamenten der 13e en 14e eeuw berustendde in het archief der stad Harderwijk
in Kronijk van het Utrechtsch historisch genootschap 9e dl. (1853), 318; Charters
uit het archief van Harderwijk in dez. Kron. 10e dl. (1854), 355; Register van losse
brieven van 1500 tot 1543 in dez. Kron. 15e dl. (1859), 286; Geschiedenis van de
staten van Gelderland van den oorsprong tot heden, 2 dln. (Hard. 1864), (vroeger
minder uitgebreid in de bovengenoemde Nieuwe Bijdragen en Nijhoff's Bijdragen).
Ramaer

[Meeter, Pieter Andries]
MEETER (Pieter Andries), geb. te Bolsward 30 Oct. 1788, overl. te Huizum 20 Jan.
1876, hoofd der school in laatstgenoemd dorp. Hij kreeg in 1860 pensioen. Van
hem verschenen verschillende kinderlees- en zangboekjes (Leeuw. 1821-23), die
veel drukken beleefden. Hij hield de feestrede bij de onthulling van een gedenkteeken
voor den
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paedagoog J.H. Nieuwold en was een ijverig voorstander van het Friesch, blijkens
zijn bijdragen in de eerste jaargangen van Iduna (1859-61). Hij was gehuwd met
A k k e P i j k e m a . Enkele handschriften van hem berusten in de Provinciale
Bibliotheek te Leeuwarden.
Zie: mijn opstel In Huzumer Klaverbled in Sljucht en Rjucht (1928), 101.
Wumkes

[Meeussen, Mr. Karel Adrianus]
MEEUSSEN (Mr. Karel Adrianus), geb. te Bergen op Zoom 9 Mrt. 1815, overl. te 's
Gravenhage 24 Jan. 1884, was de zoon van J o h a n n e s H e n d r i k en A n n a
Spek.
Hij studeerde te Leiden, waar hij 23 Sept. 1833 werd ingeschreven, en waar hij
10 Jan. 1837 in de rechten promoveerde op een dissertatie: De donationibus inter
conjuges secundis nuptiis. Hij vestigde zich als advocaat te Breda.
Hij werd 27 Dec. 1848 gekozen tot lid der Tweede Kamer in het kiesdistrict Bergen
op Zoom, en ging bij de verandering der districten 27 Aug. 1850 over naar het district
Breda. Hij werd 24 Sept. 1853 benoemd in een commissie tot het ontwerpen eener
rechterlijke organisatie in verband met een wijziging van de wetboeken van burgerlijke
rechtsen strafvordering. Wegens verschil met de meerderheid der commissie
verkreeg hij met Wintgens (dl. IV, kol. 1468) ontslag als lid. Kort daarna werd de
commissie ontbonden.
Hij drong 14 en 15 Dec. 1854 aan op een goedkooper oorlogsbudget en zeide,
als er geen vermindering aangebracht werd, tegen te zullen stemmen. De begrooting
werd echter aangenomen.
Hij werd 9 Dec. 1855 benoemd tot rechter in Breda, hij bleef echter kamerlid. Hij
werd 1 Febr. 1862 benoemd tot minister van Roomsch-Katholieken Eeredienst en
nam toen ontslag als kamerlid. Nadat de departementen van Eeredienst 27 Juni
1862 met ingang van 1 Juli waren opgeheven, werd Meeussen bij Koninklijk besluit
van denzelfden datum benoemd tot lid van den Raad van State. Hij kreeg op verzoek
eervol ontslag 27 Nov. 1882.
Hij was ongehuwd.
Ramaer

[Meeuwen, jhr. Mr. Eduardus Johannes Petrus van]
MEEUWEN (jhr. Mr. Eduardus Johannes Petrus v a n ), geb. te 's Hertogenbosch
12 Sept. 1802, overl. aldaar 8 Oct. 1873, was de zoon van jhr. Mr. P.A. van Meeuwen
(dl. VIII, kol. 1142) en R.C. S o l v y n s .
Hij studeerde in de Zuidelijke Nederlanden, waar hij den graad van licencié en
droit verwierf, waarna hij zich als advocaat in zijn geboorteplaats neerzette. Hij werd
16 Sept. 1838 benoemd tot advocaat-generaal bij het Provinciaal gerechtshof van
Noord-Brabant en 16 Aug. 1845 tot procureur-generaal bij dat hof. Op 13 Febr. 1846
werd hij met ingang van 1 Mrt. d.a.v. benoemd tot gouverneur van Limburg, toen
nog een hertogdom wegens zijn betrekkingen met den Duitschen Bond. Op 13 Juli
1850 werd de titel commissaris des Konings.
Van Meeuwen, die een trouw Nederlander was, heeft een zeer gunstigen invloed
uitgeoefend tegen de beweging, die vooral op het platteland van Limburg in 1848
ontstond tot aansluiting van dat gewest bij den Duitschen Bond. Hij heeft de Staten
er toe overgehaald, door geen enkele manifestatie ingenomenheid met de beweging
te toonen en zij is grondig teniet gegaan.
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Op zijn verzoek werd hij 7 Sept. 1856 eervol ontslagen als commissaris. Even te
voren was in de Eerste Kamer voor Noord-Brabant een vacature ontstaan en de
aangewezen candidaat daarvoor was de juist afgetreden commissaris in die provincie
Borret (dl. I, kol. 421). Deze gaf te
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kennen, in geen geval een verkiezing te willen aannemen en nu stemden Aug. 1856
26 leden van Meeuwen, terwijl Borret nog 25 stemmen verkreeg, zoodat van
Meeuwen dus gekozen was.
Hij vestigde zich te 's Hertogenbosch en werd daar in Juni 1858 tot lid van den
gemeenteraad gekozen. Hij was een warm liberaal. In 1862 werd hij als lid der
Eerste Kamer herkozen, maar nadat sedert 1866 de stemming in Noord-Brabant
langzamerhand omdraaide naar de clericale richting, was deze, gelijk te voorzien
was, in 1871 de machtigste en werd hij bij zijn periodieke aftreding 11 Juli niet
herkozen.
Hij was een zeer hoogstaand man, tegelijk liberaal en goed roomsch; het laatste
bleek daaruit, dat hij 15 Sept. 1870 tegen de afschaffing der doodstraf stemde. Hij
heeft het hem toekomende pensioen als rechterlijk ambtenaar en commissaris nooit
willen innen.
Hij huwde 5 Mei 1836 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 s , geb. 3
Mrt. 1806, overl. 7 Juni 1852, bij wie hij 4 zonen en 2 dochters had.
Ramaer

[Meganck, Franciscus]
MEGANCK (Franciscus), geb. te Gent 21 Febr. 1721, trad in de Sociëteit van Jesus
22 Sept. 1740, overleed op den Hoorn (Groningen) 1809. Hij komt eerst voor als
assistent bij zijn medebroeder op den Hoorn, waar hij 1755 pastoormissionaris werd.
9 April 1770 werd hij door de hoogere overheid ontslagen en 1771 werd een seculier
priester in de statie geplaatst, welke aan de Sociëteit van Jesus behoorde.
Goedschiks verliet de pater zijn statie niet, waar verdeeldheid en tweedracht
heerschte. Hij maakte aanspraak op de meubelen en het huis der statie, als door
zijn geld verkregen. De daarop volgende opheffing der orde van de Jezuïeten
bespoedigde een minnelijke schikking. Hij bleef tot zijn dood op den Hoorn wonen.
Zie: Archief aartsbisdom Utrecht VIII, 150-371, XIII, 333.
Fruytier

[Meganck, Franciscus Dominicus]
MEGANCK (Franciscus Dominicus), geb. te Meenen 26 Mei 1684, derde zoon van
twaalf kinderen van P e t r u s en A n n a C l a r a C a r d i n a e l , overleed te Leiden
12 Oct. 1775. Hij bezocht de latijnsche school zijner geboorteplaats. Daarna
studeerde hij te Leuven in het college van Drusius, waar hij in aanraking kwam met
de jansenistisch gezinde professoren Huygens, Opstraet en Verschuren. Hij werd
1709 priester gewijd te Doornik, maar kwam niet in bediening in dit bisdom, doch
verbleef te Meenen, waar hij 1710-11 als zanger in het koor betaald werd. Hij verliet
13 Febr. 1713 de Oostenrijksche Nederlanden om zich naar Holland te begeven en
zich aan te sluiten bij de van Rome afgescheurde utrechtsche geestelijken, de
Oud-katholieken. Hij werd kapelaan bij J.C. van Erkel, pastoor op het begijnhof te
Delft, een der vurigste hoofden van de partij. 1719 werd hij geplaatst in de pastorie
te Schoonhoven. Meganck werd een der heftigste verdedigers van de leer en de
partij der Oud-katholieken, in woord en geschrift. 1727 werd hij pastoor van de statie
van den H. Fredericus te Leiden op de Hooigracht, gesticht door den rijken Hugo
van Heussen, een der hoofden van de scheuring. Hetzelfde jaar 14 Nov. werd hij
kanunnik van hun utrechtsch kapittel en, na den dood van zijn partijgenoot M.
Oosterlingh, censor librorum. Als zoodanig gaf hij een goedkeuring aan den
romeinschen missaal, vertaald in het Nederlandsen en aan het werk: Chronicon
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5 Nov. 1751 werd hij deken van het utrechtsche kapittel in plaats van Nic.
Broedersen. Over het rentevraagstuk ontstond in zijn partij een groot
meeningsverschil, wat aanleiding gaf tot veel tweedracht en geschrijf, waarin zich
Meganck mengde. Ook bestreed hij den subdiaken Leclerc van Rouaan, die in
Holland verbleef, en theses over de leer van Jansenius, over het gezag van den
Paus, der H. Vaders, en der Kerk, enz. verkondigde, welke te zeer indruischten
tegen de gevoelens der utrechtsche kerk zelf, en besproken en veroordeeld werden
op een concilie der Oud-bisschoppelijken, 1763 te Utrecht gehouden. Meganck
leverde een duidelijk, op flinke methodische wijze opgesteld rapport over de
geschriften van Leclerc.
Toen 7 Febr. 1768 Walter Mich. Nieuwenhuysen bij de Oud-katholieken tot
aartsbisschop werd gewijd door den oud-katholieken bisschop Joannes van Stiphout,
werd deze bijgestaan, in plaats van door een derden bisschop, door den deken van
het zoogen. kapittel van Utrecht F. Meganck. In een breve van 1 Juni 1768 sprak
paus Clemens XIII de excommucatio uit over den bisschop, die wijdde en zijn
assistenten en over den wijdeling (Archief Utrecht XIII, 338).
Meganck was een der 74 onderteekenaars van de utrechtsche geestelijken van
het appèl tegen de pauselijke bul Unigenitus op het algemeen concilie 1719. J.
Blanckaert, een bekeerd Jansenist, noemt hem verkeerd ‘Brugensis’ (Archief Utr.
VII, 439). Van Erckel, bij wien Meganck kapelaan geweest was, kwam na zijn ontslag
als pastoor te Delft, toen hij het met zijn opvolger niet kon vinden, bij Meganck zijn
laatste dagen slijten. Meganck zelf nam hoog bejaard 1771 ontslag als pastoor en
zorgde, dat Mr. Adriaan Wittert, een familielid der amsterdamsche familie Wittert-Krijs
(zie art. J. Krijs, kol. 559) zijn opvolger werd als pastoor, bij wien hij bleef inwonen.
Hij werd te Warmond begraven in het graf, waar ook Quesnel, van Heussen,
Steenoven, Barchmans-Wuytiers hun rustplaats vonden. Adr. Wittert hield zijn
lijkrede, welke gedrukt werd.
Meganck's brief La lettre sur la primautè de St. Pierre et de ses successeurs
(Utrecht 1764 en 1772), gericht tegen Leclerc werd besproken in: Nouvelles
ecclésiastiques (21 Mai 1764), 81-84. P. P i n e l , Oratoriaan, bestreed het geschrift
van Meganck, waarover Nouvelles ecclésiastiques 21 Mrt. 1764 een verslag en
kritiek gaf. Meganck wordt vermeld in M i c h a u d , Biogr. universelle XXVII, 500;
Nouvelle biogr. générale XXXIV, 718; Q u é r a r d , La France littéraire VI, 14;
Dictionnaire de théol. cathol. (Paris 1928) in voce; Nouvelles eccl. (1776), 161-162.
Het uitvoerigst wordt hij behandeld door: M. G o e t h a l s , Histoire des lettres, des
sciences et des arts en Belg. (Brux. 1840) I, 379-390. V a n d e p u t t e , Biographie
des hommes remarquables de la Flandre occidentale IV, 98-105, neemt dit artikel
over, dat ook verkort overgenomen is in de Biographie nationale Belg. XIV, 286-290.
Met een kleine aanvulling vindt men het ook in: R e m b r y -B a r t h , Histoire de Menin
(Bruges 1881) IV, 739-746, met een aanteekening over Meganck van 1732 uit:
Analectes hist. eccl. Belg. XI (1874), 425-426. Verkeerd beweren Biogr. nat. en
Diction. de théol., dat Meganck overleed te Utrecht en de laatste zegt er nog bij dat
hij begraven werd te Egmond in plaats van te Warmond. G o e t h a l s en na hem
de Biogr. nat. Belg. geven 8 werken op van Meganck in het Latijn, Fransch en het
Nederlandsen, meest alle strijdschriften en anonym uitgegeven.
Fruytier
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[Meier, Johannes]
MEIER (Johannes), geb. 1651 te Blomberg in het graafschap Lippe, overl. 21 Apr.
1725.
Onder zijn vader C a r s t i n g M e i e r , die kuiper van beroep was, had hij een
harde jeugd. Door anderen in staat gesteld te studeeren, kwam hij weldra in
aanraking met den beroemden Jacob Alting, professor in het Hebreeuwsch te
Groningen. In 1684 werd hij ‘Theologiae et Hebraïcae affiniumque linguarum
orientalium Professor’ te Harderwijk. Als rector begroette hij in 1691 den
koning-stadhouder Willem III met een rede Pro Wilhelmi, Magnae Britanniae Regis,
in Belgicam Foed. felicissimo adventu et imperii aeternitate. In 1717 werd hij
‘primarius professor’ in de godgeleerdheid.
Met grooten roem heeft Meier zijn ambt te Harderwijk bekleed. Om zijn
persoonlijkheid was hij algemeen geëerd en bemind. Buitenlandsche studenten
kwamen naar Harderwijk om hem te hooren. In het godsdienstige was hij een
geestverwant van zijn bekenden tijdgenoot Balthasar Bekker. Evenals de laatste
trad hij op tegen dom vooroordeel, toen dit geloof hechtte aan een z.g.
bloedbeschuldiging tegen de Joden te Nijmegen.
Meier's geschriften hebben in hoofdzaak betrekking op de antiquiteiten van het
Oude Testament en op de rabbijnsche literatuur, ook de Kabbala. Men vindt ze
elders vermeld.
Zie: H. B o u m a n , Geschiedenis van de voormalige Geldersche hoogeschool en
hare hoogleeraren (1844-47); J. N a t , De studie van de Oostersche talen in
Nederland in de 18e en de 19e eeuw (1929), 30 vlg.
Nat

[Mekern, Martinus]
MEKERN (Martinus) was eerst gezworen klerk ter secretarie van politie,
opperkoopman en opperhoofd van Tutucorijn, 1770 opperkoopman te Colombo
(Ceylon), 1772 negotieboekhouder enz., 1780 opperhoofd van Tutucorijn; vertrok
1802 naar Nederland. Hij was gehuwd met J u d i t h C h a r l o t t e L e v e r , geb.
1753, overl. 1782, begraven in de Wolvendaalkerk te Colombo.
van Beurden

[Membrède, jhr. Mr. André Charles]
MEMBRÈDE (jhr. Mr. André Charles), geb. te Maastricht 4 Nov. 1758, overl. te Aken
25 Oct. 1831, was de zoon van J o a n n e s P e t r u s M e m b r è d e en A n n a
E l i s a b e t h L i m p e n s . Na te Luik het diploma van licencié en droit verkregen
te hebben, werd hij in 1780 door den bisschop van Luik tot schepen van Maastricht
benoemd. Dit was het gevolg van de tweeheerigheid dezer stad. De nederlandsche
Staten-Generaal waren door de verovering van Maastricht in 1632 in de rechten
van den hertog van Brabant, die haar vroeger te zamen met den bisschop bezat,
getreden.
Hij werd in 1788 burgemeester en na de verovering van Maastricht door de
Franschen 30 Nov. 1794 president van het tribunal supérieur aldaar. Op 4 Dec.
d.a.v. werd hij reeds als zoodanig ontslagen, maar 13 Jan. 1796 werd hij president
van het crimineel gerechtshof te Maastricht. In Mrt. 1798 werd hij gekozen tot lid
van den Conseil des cinq cents voor het kiesdistrict Maastricht. Hij was hier
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gedurende de gebeurtenissen van Nov. 1799 een der tegenstanders van den
staatsgreep door Bonaparte. Toen deze de vergaderzaal der 500 door zijn soldaten
liet bezetten, was hij een dergenen, die door een venster vluchtten.
Zijn tegenstand schijnt niet opgemerkt te zijn, althans hij werd wel niet in een van
de drie zoogenaamde Kamers van volksvertegenwoordiging opgenomen, maar toch
6 Juni 1800 benoemd tot president van het tribunal criminel van het departement
Meuse Inférieure.
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In 1807 werd hij benoemd tot lid van het Wetgevend lichaam en in 1814
kamerpresident van het hoog gerechtshof te Luik. Hij verhuisde toen naar die stad
en werd daar lid van den conseil-général van het departement Ourthe.
Na onze bevrijding werd hij 1 Sept. 1815 tot lid der Tweede Kamer en 2 Jan. 1816
tot burgemeester van Maastricht benoemd en verhuisde daarheen. Hij was
gedurende de zittingen Oct. 1816 - Oct. 1817 en Oct. 1820 - Oct. 1821 president
der Tweede Kamer. Op 10 Febr. 1817 werd hij benoemd tot staatsraad in
buitengewonen dienst. Op 30 Juni 1818 werd hij bij zijn lidmaatschap benoemd tot
lid van den Raad van State. Hij verkreeg toen ontslag als burgemeester. Op 15 Mei
1822 was hij een der weinige zuidnederlandsche voorstanders van de wet op het
personeel, die werd aangenomen met 54 tegen 51 stemmen. Op 21 Mrt. 1823 werd
hij benoemd tot gouverneur der provincie Antwerpen en vestigde hij zich dus in de
stad van dien naam.
Om gezondheidsredenen verzocht hij, na dit ambt ruim 5 jaren bekleed te hebben,
ontslag, dat hem 21 Febr. 1828 verleend werd. Tegelijk werd hij tot lid der Eerste
Kamer benoemd. Eindelijk werd hij 8 Juli 1829 benoemd tot voorzitter eener
staatscommissie tot het ontwerpen eener wet op het openbaar lager onderwijs. Van
haar werkzaamheden is door den belgischen opstand niets gekomen. Er zijn weinig
politici, die zoozeer met het beleid van koning Willem I ingenomen waren als hij.
Steeds bleek het, dat hij met, de noordelijke en niet met de zuidelijke leden medeging.
Het meest treffende bewijs hiervan was, dat hij in de Eerste Kamer de eenige van
de zuidelijke leden was, die op 29 Sept. 1830 verklaarde, dat de instellingen van
Nederland niet gewijzigd behoefden te worden. In de Tweede Kamer stemden
Sandelin (dl. V, kol. 653) gedeeltelijk, van Hulthem en de Liedel (dl. VIII, kol. 1042)
geheel als hij.
Bij den Raad van State had hij de werkkracht van den commies C.J. Feith leeren
kennen. Hij heeft dezen toen hij gouverneur te Antwerpen werd, daarheen geroepen
als referendaris, hetgeen hij later aan het departement van Binnenlandshe Zaken
tot 1875 gebleven is.
Membrède werd in 1816 in den adelstand verheven. Hij was ongehuwd.
Ramaer

[Mensonides, Ynso]
MENSONIDES (Ynso), geb. te Harlingen, studeerde te Franeker, waar hij een
dissertatie verdedigde, was predikant op het eiland Ameland (1667-70) en te Nijland
(Fr.) (1670-86), waar hij 27 Apr. 1686 overleed. Men vindt van hem een nederlandsch
vers in E. B o r n a e u s , De Getrouwe Harder (Leeuwarden 1669).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
387, 566; S. C u p e r u s , Kerkelijk Leven der Hervormden in Friesland tijdens de
Republiek (Leeuwarden 1916), 190.
Wumkes

[Mentes, Theodorus]
MENTES (Theodorus), geb. te Bergum 21 Febr. 1712, overl. te Rauwerd 24 Juli
1773, zoon van Ds. H i l l e b r a n d u s M., werd 3 Apr. 1726 ingeschreven als stud.
art. lib. aan de hoogeschool te Groningen, werd 15 Juli 1736 bevestigd, nam als
proponent den dienst 9 maanden waar voor Ds. P. Boudaan te Amsterdam, was
predikant te Rauwerd en Irnsum (1736) tot aan zijn dood. Hij had drie zoons die
eveneens predikant waren, n.l. H i l l e b r a n d u s (stond te Leeuwarden), O c c o
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(te Langweer) en A l b e r t u s (te Harlingen). Men vindt van hem een nederlandsch
vers in J e s . H i l l e n i u s , De mensch beschouwt in de
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staat der ellende, der genade en der heerlikheit (Leeuwarden 1751), 1.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
346.
Wumkes

[Mes, Isaack]
MES (Isaack), schilder, geb. te Dordrecht Aug. 1622, overl. vóór 10 Maart 1673,
zoon van J a c o b M e s e n N e e l k e n J a n s d r . Hij leerde de kunst bij zijn
broeder (die volgt) van 1637-40 en kwam 14 Juli 1640 als jong gezel in het St.
Lucasgild. Hij huwde 9 Febr. 1642 met H e l e n a J a n s d r . a n S a n t w y c k , geb.
te Tiel. Zij vertrok na het overlijden van haar man 10 Mrt. 1673 naar Middelburg.
Van zijn kunst is niets bekend gebleven.
Zie: O b r e e n , Archief I.
van Dalen

[Mes, Jacob]
MES (Jacob), geb. te Dordrecht Nov. 1615, overl. aldaar 24 Dec. 1649, was de zoon
van J a c o b M e s e n N e e l k e n J a n s d r . Hij kwam 31 Jan. 1631 als jong gezel
in het St. Lucasgild en zou zijn eed doen, zoodra hij daartoe ‘bequaem’ zou wezen.
In Aug. 1636 huwde hij met S t i j n t j e of C h r i s t i n a A b r a h a m s d r . van
Rotterdam, overl. tusschen 10 en 20 Febr. 1647, en 7 Juli 1647 met B e l i a
A d r i a e n s d r ., uit welk huwelijk twee kinderen geboren werden; het tweede,
J a c o b , 5 Febr. 1650 na zijn vaders dood. Misschien is deze zoon, een schilder,
reeds in Dec. 1666 gestorven. De weduwe hertrouwde 9 Nov. 1652 met J a c o b
M a t t h i j s z ., schilder. In 1637 had Jacob Mes een knecht en twee leerjongens nl.
zijn broeder Isaack en ‘de Gascon syn soon’. De broeder wordt nog in 1640 als
leerling genoemd. Uit de vermelding van een knecht zou men kunnen opmaken,
dat hij ook den groven kwast hanteerde. Schilderijen van zijn hand zijn nog onbekend.
Zie: O b r e e n , Archief I.
van Dalen

[Mes, Jan Adriaenszoon]
MES (Jan Adriaenszoon), meest genoemd M e s j a n of M e s s c h i a n , geb. te
Dordrecht Aug. 1600, overl. aldaar vóór 1672, was de zoon van A d r i a e n C l a e s z .
M e s en M a r i j k e n B a r t h o u t s d r . Hij kwam 17 Nov. 1620 als glazenmaker in
het St. Lucasgild, wordt bij zijn huwelijk met S u s a n n a A n t h o n i s d r . 24 Sept.
1623 glaesschrijver genoemd, en kocht 10 Sept. 1635 het schildersgild. In 1637
was hij deken van St. Lucas. Hij schijnt na zijn tweede huwelijk in 1644 met
M a e i k e n G e r r i t s v a n S t o u w e r t , een weduwe, in bittere armoede verkeerd
te hebben, althans in 1663 diende hij bij burgemeesteren en regeerders een request
in, om ‘uit het legaat zijner kinderen, berustende ter weeskamer, ƒ 400 te mogen
ontvangen, om hen daarmede op een soodanich hantwerck te besteden, waerdoor
sy bequaem souden sijn haren cost te gewinnen’. Hij ontving toen ƒ 200, ‘om
daermede eenige neringe by de handt te nemen, mits dat de waren, daervoren
gekoft, en de penningen van den verkoop van dien te procedeeren, sullen zijn,
wesen ende blijven in eygendomme aen de kinderen’. In 1666 diende hij aan
burgemeesteren en regeerders van Dordrecht wederom een request in, waarin hij
klaagde, ‘dat hy door sieckelyckheden enz. alsmede door neringloosheyt in
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soodanige extremiteyt van armoede was comen te geraken, dat hy sich niet alleen
bevindt ontbloot van syne kleederen ende huysraet, maer oock van alsulcke
middelen, waervan hy den soberen cost voor hem ende syne kinderen soude connen
genieten, vermits hij niet een stuyver is hebbende omme daermede ietwes te
verkrygen, sulcx dat veeltyts tot syne overgroote droefheyt comt te gebeuren, dat
desselfs kinderen met een byna hongerigen buyck slaepen moeten gaen’.
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Hij verzocht van het legaat zijner kinderen oorspronkelijk groot ƒ 1100, hun gemaakt
door een oud-moei Lauken Jansdr. Mes, vogelkoopster, een onderstand van ƒ 100
te mogen ontvangen, waarop burgemeesteren hem ƒ 75 toestonden op voorwaarde
van terugbetaling. Later hebben de kinderen M a r i a en S u s a n n a , die naar
Amsterdam vertrokken waren, de geheele som gelicht. Het schilderen schijnt Mes
vaarwel gezegd te hebben, om een stadsbaantje, dat van appeltonder, te
aanvaarden.
Schilderijen van zijn hand zijn niet bekend.
Gem. Archief Dordr.
van Dalen

[Metelercamp, Hieronymus]
METELERCAMP (Hieronymus), geb. te Emmelenkamp 4 Juli 1703, overl. te Almelo
8 Febr. 1742, zoon van J o h a n H e n r i c k M e t e l e r c a m p en A n n a J o n k e r ,
liet zich 18 Sept. 1724 inschrijven als student te Groningen, was predikant te Gronau
1726-30, Almelo 1730-42 en gaf in het licht: Salomon's tempelbouw, verklaert en
toegepast op de nieuw gebouwde kerk tot Almelo, ingewijt 16 Nov. 1738, en H.
Reviusleerredenen ter zelfde gelegenheid (Deventer 1739). Op 27 Febr. 1727 trad
hij in het huwelijk met J o h a n n a S o p h i a T e r m i j n , overl. te Almelo 1751, die
hem één kind schonk.
Zie: G.S. R e e h o r s t , Genealogie van het geslacht Metelerkamp (Arnhem 1883),
33.
Wumkes

[Metelerkamp, Alexander Hendrik (1)]
METELERKAMP (Alexander Hendrik) (1), geb. te Zwolle 11 Aug. 1744, overl. te
Gouda 3 Juni 1816, zoon van Mr. R u t g e r M. en J o h a n n a C o r n e l i a
C u p e r u s , promoveerde te Franeker tot dr. jur. utr. 27 Juni 1764 op een proefschrift
De celebratissimae legis 5 Cod. de ingenuis manumissis intellectu vero et spurio,
was hoogheemraad van den lande Stein en Willens 1777, lid van de vroedschap te
Gouda 1778-95, kolonel 1778, burgemeester 1787-92, 1807-10. Hij gaf in het licht
De Jure codicillorum (Franeker 1763); Het voormalig aloud Staats-, stadhouderlijk
en stedelijk bestuur van Holland geschetst in deszelfs voornaamste grondtrekken
(Rott. 1805). Hij trad 3 Juni 1816 te Gouda in het huwelijk met A n n a E l i s a b e t h
d e R h o e r , aldaar geb. 10 Dec. 1747 en aldaar overl. 19 Febr. 1819, dochter van
Matthijs Willem Adam de Rhoer en Anna Cornelia van Alphen
die hem 6 kinderen schonk, waarvan Rutger is behandeld in dl. IV, kol. 973, terwijl
Joh. Jac. (2) en Matth. W. hier volgen.
Zie: G.S. R e e h o r s t , Genealogie van het geslacht Metelerkamp (Arnhem 1883),
47-49.
Wumkes

[Metelerkamp, Alexander Hendrik (2)]
METELERKAMP (Alexander Hendrik) (2), geb. te Wassenaar 24 Mei 1804, overl.
te Utrecht 6 Nov. 1871, zoon van Dr. J o h a n n e s J a c o b u s M. en P h i l i p a
J o h a n n a P e t r o n e l l a B o e r s , promoveerde te Utrecht in 1829 op een
dissertatie De donatione, imprimis successionis in contractu nuptiali conjugibus et
liberis nascituris constituta, was kantonrechter te Utrecht, lid van den raad aldaar,
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lid van de Prov. staten van Utrecht. Hij trad 3 Juni 1830 te Utrecht in het huwelijk
met C a t h a r i n a G e r a r d a V e r l o r e n v a n T h e m a a t , aldaar geb. 25 Oct.
1805, overl. 17 Mei 1877, dochter van Mr. P i e t e r V e r l o r e n en J o a n n a
Maria Nahuys.
Zie: G.S. R e e h o r s t , Genealogie van het geslacht Metelerkamp (Arnhem 1883),
66.
Wumkes

[Metelerkamp, Carel Lucius Petrus]
METELERKAMP (Carel Lucius Petrus), geb. te Wassenaar 11 Jan. 1806, overl. te
Amsterdam
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24 Mei 1876, zoon van Dr. J o h a n n e s J a c o b u s M. en P h i l i p a J o h a n n a
P e t r o n e l l a B o e r s , studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid, promoveerde
er in 1829 op een proefschrift De Pauli ad presbyteros Ephesiacos oratione
valedictoria, werd candidaat t.d.h.d. 6 Mei 1830, te Soest als predikant bevestigd
29 Aug. 1830, te Muiden 6 Dec. 1840; nam zijn emeritaat 1 Mrt. 1848. Op 8 Juli
1830 trad hij in het huwelijk te Amsterdam met J u d i t h P h i l i p p i n e d e l a
F o n t a i n e S c h l u i t e r , aldaar geb. 4 Apr. 1806, dochter van Mr. J e a n
P h i l i p p e d e l a F.S. en jkvr. I d a J u d i t h v a n d e r W y c k .
Zie: G.S. R e e h o r s t , Genealogie van het geslacht Metelerkamp (Arnhem 1883),
67.
Wumkes

[Metelerkamp, Egbertus]
METELERKAMP (Egbertus), geb. te Neuenhaus 14 Aug. 1707, overl. te Steenwijk
24 Sept. 1750, zoon van N i c o l a a s M. en A n n a L u b e l e y (of L u b b e i s ), liet
zich als student aan de groninger hoogeschool inschrijven 9 Sept. 1723, was
predikant te Wanneperveen 1736-40 en te Steenwijk 1740-50. Hij gaf in het licht:
Boetbazuin over Jeremia IV: 7, 8, 13 (Amst. 1746); Kerkreeden over Psalm 118:22-25
op de verheffing van Z.H.W.K.H. Friso, Prince van Oranje tot stadhouder der VII
Provintien; Hijlsame Raad aan Neerlands volk ter afwendinge van de beklaaglyke
pestziekte enz. uytgesprooken den 3 Maart 1745 (Amst. 1748); Een heilige en veilige
weg aan een zondig en afkeerig volk enz. (Amst. 1748). Zijn dood werd betreurd in
lijkdichten van W.J. Roldanus, Petrus Hofstede, Joannes Camerling en Gerardus
ab Utregt.
Zie: G.S. R e e h o r s t , Genealogie van het geslacht Metelerkamp (Arnhem 1883),
26.
Wumkes

[Metelerkamp, Eisso]
METELERKAMP (Eisso), geb. te Eenrum 18 Oct. 1756, overl. te Groot Midlum
(O.-Fr.) 26 Maart 1813, zoon van J o h a n n e s M. en H e n r i c a W i e r s e m a , liet
zich 24 Aug. 1774 inschrijven als stud. litt. aan de groninger hoogeschool en 12
Dec. 1777 als stud. jur., promoveerde er tot doctor utr. jur. 3 Mrt. 1779 op een
proefschrift Ad legem Corn. de Sicariis. Hij woonde eerst te Hoogezand op het
landgoed Redenburg, week in 1803 uit naar Oost-Friesland en vestigde zich op het
slot Groot-Midlum, toebehoorende aan zijn zwager H.E. v a n G r o e n e v e l d . Op
14 Sept. 1799 huwde hij te Weenen met G e e r h a r d i n e G r o e n e v e l d , geb. te
Jemgum 12 Jan. 1750, overl. te Groningen 23 Mei 1831 (dochter van H i n d r i k G.
en O c k e G r y s e ), die hem 5 kinderen schonk.
Zie: G.S. R e e h o r s t , Genealogie van het geslacht Metelerkamp (Arnhem 1883),
40.
Wumkes

[Metelerkamp, Johannes Jacobus (1)]
METELERKAMP (Johannes Jacobus) (1), geb. te Zwolle 18 Aug. 1749, overl. te
Zwolle 17 Apr. 1831, zoon van Mr. Rutger, die hier volgt, en J o h a n n a C o r n e l i a
C u p e r u s , liet zich 19 Sept. 1768 inschrijven als student aan de leidsche
hoogeschool, promoveerde ald. 2 Oct. 1769 tot doctor jur. utriusque op een
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proefschrift De praescriptionibus quibus jure veteri ac novo gaudent ecclesiae sec.
leg. 23 Cod. de SS. ecclesiis et Novellas, 9, 111, 131, was burgemeester van Zwolle
en in 1787 een der 7 burgemeesters, die tegen de verandering van ‘het
Regeeringsreglement’ waren en werd daarom 23 Jan. 1787 niet herkozen, maar
daarna door den Prins-erfstadhouder opnieuw benoemd. Hij trad af bij de
omwenteling van 1795. Op 5 Dec. 1779 trad hij in het huwelijk met J o h a n n a
M a r i a G a l l a s , geb. te 's Gravenhage 10 Mei 1759, overl. te Zwolle 7 Mei 1801
dochter van J a n A r n o l d G a l l a s en C a ,
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t h a r i n a M a r g a r e t h a gravin v a n H o g e n d o r p , die hem 9 kinderen schonk.
Zie: Overijs. Bijdragen II, 11-14; G.S. R e e h o r s t , Genealogie van het geslacht
Metelerkamp (Arnhem 1883), 50, 51.
Wumkes

[Metelerkamp, Johannes Jacobus (2)]
METELERKAMP (Johannes Jacobus) (2), geb. te Gouda 31 Dec. 1777, overl. te
Utrecht 16 Jan. 1839, zoon van Alexander Hendrik (1), zie art., en A n n a
E l i s a b e t h d e R h o e r , promoveerde te Harderwijk in de theol. 10 Oct. 1799
op een proefschrift Dissertatio continens vestigia doctrinae de immortalitate animarum
in V. Testamento, was proponent 15 Oct. 1799, predikant te Lopik 1800-03,
Wassenaar 1803-1806, Delft 1806-36. In 1803 stond hij op het zestal voor professor
te Harderwijk. Hij trad 15 Mrt. 1803 te Amsterdam in het huwelijk met P h i l i p a
J o h a n n a P e t r o n e l l a B o e r s , geb. te Leiden 4 Mrt. 1780, overl. te Delft 19
Oct. 1825, dochter van prof. Dr. C a r o l u s B o e r s en L u c i a A m e s h o f f , die
hem zeven kinderen schonk, waarvan Rutger Joh. C. volgt.
Zijn portret is gegraveerd door J.W. Caspari.
Zie: G.S. R e e h o r s t , Genealogie van het geslacht Metelerkamp (Arnhem 1883),
58.
Wumkes

[Metelerkamp, Matthijs Willem]
METELERKAMP (Matthijs Willem), geb. te Gouda 16 Nov. 1780, gest. te Arnhem
8 Mrt. 1845, zoon van Alexander Hendrik (1), zie art., en A n n a E l i s a b e t h d e
R h o e r , liet zich als medisch student inschrijven 10 Oct. 1800 aan de utrechtsche
hoogeschool, ging weldra over in militairen dienst, werd cadet bij het 2e regiment
bataafsche cavallerie 1803, tweede luitenant bij het regiment huzaren 1805, eerste
luitenant bij de kurassiers van de garde 1807, kapitein bij dat regiment 1808,
ritmeester 1815, majoor 1831 en werd in 1840 gepensionneerd. Hij maakte
verschillende veldtochten mee, in Oostenrijk 1805, in Pruisen 1806, in Frankrijk
1815, in België 1830, Tiendaagsche veldtocht 1831. Op 15 Jan. 1811 trad hij te
Hengeloo (G.) in het huwelijk met J o h a n n a G e e r t r u i d S n e t h l a g e geb. te
Zutfen 2 Sept. 1791, overl. te Dieren 15 Mrt. 1858, dochter van Mr. P h i l i p J a c o b
S. en C h r i s t i n a H e l e n a v a n A l l e o n . Hun zoon P h i l i p J a c o b
M e t e l e r k a m p , geb. te Utrecht 22 Dec. 1814, ongehuwd overl. te Deventer 23
Mrt. 1843, klom op tot den rang van 2en luitenant 1836, en maakte eveneens den
Tiendaagschen veldtocht mee.
Zie: G.S. R e e h o r s t , Genealogie van het geslacht Metelerkamp (Arnhem 1883),
60, 61.
Wumkes

[Metelerkamp, Rutger]
METELERKAMP (Rutger), geb, te Zwolle 16 Febr. 1720, aldaar overl. 19 Jan. 1799,
zoon van A l e x a n d e r H e n d r i k M. en C o r n e l i a M u n t z , promoveerde te
Utrecht tot dr. utr. jur. op een proefschrift De emtione ac venditione, was
practiseerend advocaat te Zwolle en lid van de Gezworene gemeente aldaar, huwde
26 Aug. 1743 met J o h a n n a C o r n e l i a C u p e r u s , geb. te Zwolle 21 Aug.
1713, aldaar overl. 6 Juli 1778, dochter van Ds. J o h a n n e s C u p e r u s en
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G e e r t r u i d H o o g k a m e r (weduwe van G o r i s L u b b e r t u s T o b i a s ), die
hem 5 kinderen schonk, waarvan Joh. Jac. (1) voorgaat.
Zie: G.S. R e e h o r s t , Genealogie van het geslacht Metelerkamp (Arnhem 1883),
42.
Wumkes

[Metelerkamp, Rutger Johannes Cornelis]
METELERKAMP (Rutger Johannes Cornelis), geb. te Delft 18 Mrt. 1810, overl. te
's Gravenhage 30 Jan. 1872, zoon van Johannes Jacobus (2), zie art., en P h i l i p a
Johanna Petro-
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n e l l a B o e r s , was leerling der latijnsche school te Rotterdam, promoveerde te
Utrecht op een dissertatie De Compensatione, werd lid van den raad der gemeente
Delft 6 Oct. 1836, hoogheemraad van Delfland 23 Aug. 1837 en als zoodanig eervol
ontslagen 21 Nov. 1850. Hij was burgemeester van Delft 1848-50, lid der Prov. en
Gedeputeerde staten van Zuid-Holland, 1850. Op 5 Juni 1834 trad hij te Delft in het
huwelijk met M a r i a P h i l i p p i n e H e n r i e t t e V o e t , geb. te Amersfoort 29
Mrt. 1807, overl. te 's Gravenhage 6 Mrt. 1872, dochter van J o h a n H e n d r i k
V o e t , generaalmajoor, en A n n a E l i s a b e t h S c h l u i t e r .
Zie: G.S. R e e h o r s t , Genealogie van het geslacht Metelerkamp (Arnhem 1883),
69.
Wumkes

[Meuschen, Johan Gerhard]
MEUSCHEN (Johan Gerhard), geb. te Osnabrück 4 Mei 1680, overl. te Coburg 15
Dec. 1743. Hij studeerde te Jena, was in 1703 buitengewoon hoogleeraar in de
wijsbegeerte te Kiel, in 1704 predikant te Osnabrück. Op 13 Oct. 1707 is hij te 's
Gravenhage beroepen als luthersch predikant. Hij diende de gemeente aldaar van
1708 tot in Mei 1716, toen hij als opperhofprediker naar Hanau vertrok. Van hier
werd hij generaal-superintendent, predikant en hoogleeraar te Coburg in 1723, waar
hij bleef tot zijn dood. Van zijn geschriften worden vermeld: Observationes de vita,
morte et scriptis Hugonis Grotii, een blijkbaar weinig bekend werk dat wij niet
genoemd vonden in den catalogus van de Grotius-tentoonstetting te 's Gravenhage
13-28 Juni 1925 (Leid. 1925), 71-77; Curieuse Schaubühne durchlauchtigstgelährter
Dames; Christliches Bedencken von Reformation der Universitäten und Schulen;
Evangelisches Unterricht von Röm. Fronleichnams-Feste; Beschreibung der lieben
Frauen und derselben Hauses zu Loretto; Die geöffnete Bahn zum inwendigen
Reiche Gottes; Altar des Friedens; Eröffnete Bahn des wahren Christenthums;
Heilige Moralien über die Leidens-Geschichte Jesu; Sendschreiben an P. Henr.
Cohlenthal, Soc. Jesu; Greuel der jesuitischen Bosheit wider P. Cohlenthal; Hohes
Geheimniss der geistlichen Geburt Christi in der Seele; Das singende hanauische
Zion oder hanauisches Gesangbuch; Die höchste Kunst, grossmüthig und selig zu
sterben; Der Garten und Tempel des Todes; Anweisung zur Verleugnung der Welt
und sein selbst; Anweisung zur würdigen Vorbereitung zum heiligen Abendmahl;
Die in der ersten Kirche gebräuchliche apostolische consecration des heiligen
Abendmahls ....; Francisci Burmanni Leben und Schriften (zie dl. IV, kol. 352). In
handschrift liet hij na: Entwurf der holländischen jesuitischen Historie und Unruhe.
Zijn portret is gegraveerd door een onbekend kunstenaar.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 196; J ö c h e r , Gelehrten Lexicon III, 493-495.
Knipscheer

[Meijer, Itelius Justus]
MEIJER (Itelius Justus), overl. te Zwolle 26 Jan. 1761. Hij werd luthersch predikant
te Schiedam 27 Nov. 1757 en te Zwolle 14 Sept. 1760, en schreef: De koninglijke
stoel van vorst Messias heerlijk gebouwt, en eeuwig van duur, voorgesteld bij het
plegtig inwijen van den nieuwen Predikstoel in de Ev. luth. kerk te Schiedam (Amst.
1759).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 198.
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Knipscheer

[Meijer, Johannes]
MEIJER (Johannes), geb. te Amsterdam in 1743, overl. te 's Gravenhage in Mrt.
1796. Hij
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diende als luthersch proponent de gemeente Breda c.a. ('s Hertogenbosch en Bergen
op Zoom) 10 Mei 1767 en werd luthersch predikant te Edam 29 Jan. 1769, te
Zaandam in 1770, te 's Gravenhage 7 Mei 1780. J.E. V i n c e n t schreef: Ter
duurzame nagedagtenisse van ds. J. Meijer ('s Gravenh. 1796).
Zijn portret is gegraveerd door J.G. I-flugfelder.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 198.
Knipscheer

[Meijer, Johan Everard]
MEIJER (Johan Everard), geb. te Osnabrück in 1672, overl. te Amsterdam (?) 18
Sept. 1749. Hij werd luthersch predikant te Deventer in 1697, te Leiden in 1701, te
Amsterdam in 1713; emeritus 1743. Hij schreef lijkredenen, die gedrukt zijn, op zijn
amsterdamsche ambtgenooten: Bernard Heinrich Empsychoff (1713), Theodorus
Dominicus (1713), Adrianus Waaker (1718), Jacobus Velten (1731) en Thomas
Henricus Haver (1737) (dl. VI, kol. 732). Ook gaf hij een voorbericht op den Gezangen Psalmbundel van B e u d e k e r (Amst. 1739).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 199; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921),
234; 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), 147 v., 155, Bijl., 122 v.
Knipscheer

[Meijer, Johan Frederik]
MEIJER (Johan Frederik), geb. in 1700, overl. te Edam 10 Mei 1775. Hij was sedert
11 Oct. 1722 predikant te Edam. Van 1751 tot 1759 werd hem wegens zwakte
Jacobus Driehuijs toegevoegd (dl. IV, kol. 524!). Hij schreef: Leerrede .... ter
inzegening der nieuwgebouwde luth. kerk te Edam (Amst. [1741]) en vertaalde:
L a s s e n i u s , Heylige moraal of christelijke zedelessen uyt de Evangelien en
Epistelen, twee dln. (Amst. 1731).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 65, 199.
Knipscheer

[Meijer, Laurentius]
MEIJER (Laurentius), geb. te Wezel 11 Oct. 1727, overl. te Franeker 25 Aug. 1798,
werd 5 Sept. 1747 te Groningen ingeschreven als theol. stud. en verdedigde aldaar
in 1752 onder prof. Gerdes een Dissertatio exegetica in Cap. XV Ep. ad Corinth.
Van 1753-60 stond hij als predikant te Jemgum van 1760-63 te Uttum, van 1763-88
te Twijzel en Kooten, waar hij 7 Mei 1788 zijn afscheid nam, om te vertrekken naar
Franeker, waar hij benoemd was tot hoogleeraar in de godgeleerdheid en als
zoodanig tot zijn dood werkzaam was. Van hem zagen het licht: Een verhandeling
over Ps. 124 (1764); Zeedige Aanmerkingen over de Kristelijke liefde, zo als dezelve
in eene Leerreden over Joh. XV: 17 in Vrieslands hoofdkerk is voorgesteld en
vervolgens in druk gegeven van den Weleerw. heer G.T. de Cock (Leeuwarden
1766). Vanwege het stolpiaansch legaat werden bekroond zijn prijsantwoorden
Utrum Deus potestatem legislatoriam ex mero arbitrio exerceat? (1770) en De
existentia Dei demonstranda ex attributis, mundanarum rerum omnium communibus
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(1773), en vanwege Teyler's Genootschap zijn Dissertatio de mutuo verae
Philosophiae et Christianae religionis nexu (1786). Inmiddels had hij de Reegelen
en voorbeelden voor eerstbeginnenden Geestelijken van J.F. J a k o b i uit het
Hoogduitsch vertaald (Leeuwarden 1773) en een Diss. philol. theol. de facie Stephani
angelica, ad illustrandum locum Act. VI, 15 (Bibl. Hagana V, 558, Lugd. Bat. 1774)
geschreven. In den strijd tegen Semler publiceerde hij een Com-
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mentatio de Inspiratione Sacrae Scripturae (1784). Nadat hij de Verhandelingen
over de Goddelijke eigenschappen (Gron. 1774-83), 4 dln. had voltooid, voorzag
hij Bussching's vertaling van den Bijbel der Natuur van Scheuchzer en Donat met
wetenschappelijke aanmerkingen (1784-92). Ook werkte hij mede aan de
Godgeleerde Bibliotheek van prof. Muntinghe. Hij aanvaardde zijn leerstoel (2 Juni
1788) met een Oratio de avertendo, quod religionum diversitas efficere possit damno
(Franeq. 1788). Tot den reeds tanenden roem der academie heeft hij wegens de
gebreken des ouderdoms en toenemende zwakte weinig kunnen bijdragen. Hij was
gehuwd met T i t i a L u b b e r s , een dochter van den groninger hoogleeraar Theod.
Lubbers (dit deel, kol. 625), die hem overleefde tot 25 Oct. 1807.
Zie: W.B.S. B o e l e s , Frieslands Hoogeschool en het Rijks- Athenaeum te
Franeker (Leeuwarden 1879) II, 626-629; P.F. R e e r s h e m i u s , Ostfr. Prediger
Denkmal (Aurich 1774), 100, 203; Y p e y , Geschiedenis van de Kristel. Kerk in de
18e eeuw IV, 306, 307; C h r . e p p , Joh. Stinstra en zijn tijd II, 45 en verdere literatuur
bij B o e l e s ; en mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (1700-1800) (Leeuwarden
1930) I, zie Register.
Wumkes

[Meijer, Rudolphus]
MEIJER (Rudolphus), geb. te Amsterdam, overl. te Herbajum in 1673, werd 10 Mei
1636 als theol. cand. ingeschreven aan de franeker hoogeschool, was predikant te
Herbajum van 1639 tot aan zijn dood. Hij bracht den heidelbergschen catechismus
op rijm en gaf hem uit in 1638 te Franeker. Deze is in 1716 herdrukt onder toezicht
van Albertus Buma S.S. theol. student en schooldienaar te Lippenhuizen. Van hem
vindt men een vers in N i c . A r n o l d i , Lux in Tenebris, seu Brevis et succincta
Vindicatio simul et Conciliatio locorum Vet. et Novi Testamenti, quibus omnium
sectarum Adversarii ad stabiliendos Errores suos abutuntur, ed. tertia (Franequera
1680).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
239.
Wumkes

[Meijere, Jacob Louis Frederik de]
MEIJERE (Jacob Louis Frederik d e ), geb. te Amsterdam 7 Jan. 1805, overl. te
Bodegraven 7 Jan. 1879. Hij werd luthersch predikant in de filiaal-gemeente te Tiel
24 Aug. 1828, te Pekela in 1829, te Bodegraven in Juni 1847. Hij schreef: Vier
leerredenen (Amst. 1850) en Hulde aan den Koning .... (Alphen 1874).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 202; Brinkman's Catalogus van boeken (1850-82), 786.
Knipscheer

[Meynsma, Benne van]
MEYNSMA (Benne v a n ), zoon van H o y t e v a n M e y n s m a , licentiaat in de
rechten te Leeuwarden en E b e l v a n H e r b r a n d a , liet zich Apr. 1586 inschrijven
als jur. stud. aan de franeker hoogeschool, werd evenals zijn vader licentiaat in de
rechten en 10 Mei 1597 raadsheer ten Hove van Friesland. Hij overleed ongehuwd
in het laatst van 1607 of in het begin van 1608.
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Zie: Stamboek van den Frieschen Adel I, 273, II, 185; Charterboek van Friesland
IV, 963; Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland 31, 34; J. S i c k e n g a , Het Hof
van Friesland gedurende de Zeventiende eeuw (Leiden 1869), 166.
Wumkes

[Meyster, Mr. Everard]
MEYSTER (Mr. Everard), van oud-adellijk roomsch geslacht, werd omstreeks 1617
te Utrecht geboren, overleed aldaar als ambteloos burger den 23 Dec. 1679 en werd
er op het Domkoor begraven. Na zijn studie ging de ‘jonker’, die een rijke
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erfenis had van zijn moeder A.M. d e B r u y n v a n B u i t e n w e g , veel reizen ter
volmaking van zijn kennis en kunstzin. In 1649 trouwde hij met A g a t h a S c h a a p
v a n d e n D a m uit een aanzienlijke familie, welk huwelijk zijn vermogen nog zeer
vergrootte. Als Katholiek van het bekleeden van ambten uitgesloten, maakte hij zijn
tijd en geld productief, door om Amersfoort heidegronden te ontginnen en daar een
half uur buiten de stad een ruim prachtig lusthof met doolhof en vijvers aan te leggen,
weldra (1663) gevolgd door een kostbaar huis in Utrecht en een tweede buitenverblijf
(Oog-in-al) aan de Leidsche Vaart, waar hij grootsche plannen hielp bevorderen
voor de uitlegging van zijn vaderstad, welke hij door een kanaal van Utrecht naar
de Eem tot een handelsstad hoopte te maken. Het eerste buitenverblijf doopte hij
Nimmerdor. Hier beoefende M. met een kleinen vriendenkring de poëzie, waarbij
hij blijk gaf van zijn belezenheid in latijnsche dichters en schrijvers zoowel als in die
van onze 17e eeuw, in het bijzonder van Constantijn Huygens, met wien hij zin voor
woordspelingen en snedige gezegden gemeen had. Er spreekt uit zijn gedichten
een vroom gemoed en een vrijzinnige geest, wiens luim hij, om niet voor een ketter
te worden verklaard, meermalen het zwijgen oplegt. Op Nimmerdor was M. de buur
en werd de vriend en bewonderaar van Jacob van Campen, op diens buiten
Randenbroek. Van hem hoorde hij graag en veel over de ontwerpen voor den bouw
van ‘het achtste wonder’.
Voor de inwijding van het stadhuis te Amsterdam schreef M. Het eerste deel der
Goden Landspel (1655). Dit tooneelstuk in 5 bedrijven met reizangen is, zoo staat
op het titelblad van den 2den druk, in 1655 ‘gespeelt en vertoont’. De eerste druk
was ‘sonder kennis en weten des Auteurs op 't begeeren en versoeck van eenige
Liefhebbers ghemeen gemaakt’ en bevatte als toegift ‘vijf ongemeene bysondere
eclypsis aen de E. Heere Jacob van Campen, Vinder en Vader aller Bouw-kunstige
Roemwaerdigheeden’, alle sluitende met het 8-regelig refrein: Verhef d'Heer
Campens Konst mijn fluyt, etc. Deze werden niet opgenomen in den 2den druk (z.j.),
‘fraai verciert’ daar elke bladzijde prijkt met dichters wapenschild, waarin de zeven
naamletters als monogram. Hoe veel uitbundigen lof de tooneeldichter aan hem
bekende adellijke en aristocratische geslachten van Amsterdam, Utrecht en
Amersfoort schonk, toch ging het bovenal om den roem van den in ongenade
gevallen bouwmeester, wiens eer en kunst de rei van Palladinen na het 3e bedrijf
hoog houdt tegenover den eerzuchtigen stadsarchitect Daniël Stalpaert. Het beloofde
2e en 3e deel van het Landspel verscheen niet; alleen van het 1e bedrijf de eerste
uytkomst en 6 regels van de 2e. Eenige jaren later verwierf M. bij zijn stadgenooten
veel naam maar niet minder spot door op een Junidag in 1661 met verlof van den
amersfoortschen magistraat op eigen kosten een zwaren kei van den Stomperd bij
Soesterberg naar de Varkensmarkt te laten sleepen. Het geschiedde op een
versierde slede op rollen onder druk feestgetier en met milde tractatie. M. als prins
te paard voorop. De ‘dolle jonker van Bergesteen’, die tal van pamfletten en
spotprenten beantwoordde met de Keiklucht van Jock en Ernst (1663), verhuisde
weldra naar zijn nieuwe woning in Utrecht, welke hij des zomers met zijn buiten bij
Amersfoort afwisselde. Dit Nimmerdor bezong hij in een gedicht van ruim 200
vierregelige coupletten, elk beginnende met: ‘'t Is Nimmerdor rontsom, van boven
en ter zijden’. Het gedicht
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werd ‘met swier en luyster’ in 't licht gegeven (1667); tekst en afbeelding van het
buiten met groenen inkt op groen papier gedrukt. Hier verried zich de kwistzieke
zonderling, evenzeer als in den bouw van zijn huis ‘de Krakeling’, dat met een gevel
vol grillige emblemen nog steeds - al zijn er vele ornamenten verdwenen - op den
hoek van de Keistraat in Utrecht de herinnering aan den Amersfoortschen Kei
levendig houdt. In Utrecht - ‘de parel van Euroop is mijn geboortestad’ - ijverde hij
sinds 1664 zeer voor de uitbreiding der stad; in 1670 gaf hij den nieuwen plattegrond,
Uytrecht op zijn schoonst en sterkst, en twee brochures tot aanprijzing van zijn
plannen. Toen zijn jongere vriend Coenr. Droste hem in het jaar van zijn overlijden
bezocht, vond hij den ouden geestverwant even gulhartig en welwillend als altijd.
Zijn voornaamste pennevruchten zijn in chronologische volgorde:
Cruysleer ter zaligheid (1651) (52 godsdienstige vertoogjes, om den lezer alle
week een trede hooger op de ladder des heils te doen komen); Hemelsch Land-spel
of Goden Kout der Amerfoortsche Landdouwen. Bevattende den buytensten Opstal
van 't Nieuwe Stad-huys. 1e deel. Zong E.M. in Nimmerdor (Amst. 1655). In den
herdruk (z.j.) getiteld Het 1e deel der Goden-Landspel om Amersfoort van 't nieuwe
Stad-huys binnen Amsterdam, Poetice of Gerijmde Policy (2e dr. 1656; 3e dr. 1668
als 1e deel van de gekroonde Meysterlyke wercken, bestaande in Aerdsche en
Hemelsche gedachten, het 2e dl. verscheen niet); Keyklucht van Jock en Ernst, op
de Steen-Uyle-Vlucht deser Werelt. In Dolen-bergh (= Nimmerdor) gedicht en verdicht
(Utr. 1661); Gerijmde reden tegens eeniger Menschen ongerijmtheyt wegens Gods
wil, verkiesingh en Voorzienigheyt (Utr. 1662); Nimmerdor (Utr. 1667); Des Weerelds
Dool-om-berg ontdoold op Dool-in-Berg (Utr. 1669); Kortbondige gebeeden,
bestaande in onverdoolde Herts-toghten voor den verdoolden Zondaars Uytgestort
(Utr. 1669); Gerijmde Bedenkingh of ontwerp om Uitrecht op syn schoonst en sterrikst
te vergrooten, den Uitrechtenaers uit rechte liefde toegerymt door E.M. (Utr. 1670);
Deductie ofte bewysselijke Bedenking, belangende d' Eemsche zee-vaerd op Stichts
eygen bodem nietdienstelijk te graven (Utr. 1670); Klucht der Spitshoedige menschen
met hooge Verdiepingen en lage Verstanden (Utr. 1671); Drooge Buckens in de
schuur van Amore fortis (= Amersfoort) gedroogd door Virtute proba Magistrum
(Meyster) (Utr. 1676); Negotianum (= Nicotianum) Satyricum of de Quinta Essentia
van den Toeback door Jean Pleyn de Courage (Utr. 1676).
Zijn portret werd geschilderd door J. Venecool en gegraveerd door C. van Dalen;
een miniatuur geschilderd door A. van Halen in diens Panpoeticon Batavum is in
het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: J. S c h e l t e m a , Geschiedk. en Letterk. Mengelingen (Utr. 1833) V, II,
206-229, V, III, 241-245; Nederl. Volksalmanak (1844), 67; Utrechtsche Volksalmanak
(1855), 94; Navorscher VIII, 103, 236, 299; Nederland I (1873), 264-286; R. F r u i n ,
Overblijfsels van Geheugchenis van Coenraet Droste (Leiden 1879), 371, 372; De
Katholieke Illustratie ('s Hertogenbosch) 30e jrg. (1896-97), 318, 319; S. M u l l e r
F z ., Oud-Utrechtsche Verhalen (Utr. 1904), 173-176; Oud-Holland (1902), 127-164,
(1911), 70-78, 83-85; Architectura XIX (1911), 29, 34-36, 43-45; De Wandelaar
(Aug. 1932), 266-270.
R. Zuidema
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[Michaëlius, Johannes]
MICHAËLIUS (Johannes), H o r n a n u s of K e r a t i n u s , geb. in 1614, waarschijnlijk
te Hem (N.-H.), gest. te Dordrecht en aldaar in de Groote Kerk omstr. 8 Juli 1646
begraven. Hij was de zoon van den eersten amerikaanschen predikant Jonas
Michaëlius, gelijk blijkt uit een tweetal latijnsche versregels, in een lofdicht vóór in
een van zijn werken, getiteld: Brief van Claudius Salmasius aen Andream Colvium,
welke als volgt luiden: Jonae nomen erat patri, qui vivus amanter, Dictabat summi
mystica sacra Dei. (Over zijn vader Jonas Michaëlius, zoon van den
Watergeuzen-predikant Jan Michielsz., zie men dit Nieuw Ned. Biograf. Woordenboek
I (1911), kol. 1333-1335, en dl. VIII (1930), kol. 1153; voorts A. E e k h o f , Jonas
Michaëlius, founder of the Church in New Netherland (Leyden 1926) met vele in
1911 nog onbekende gegevens; ook: A. E e k h o f , Jonas Michaëlius, predikant te
Hem in Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis, N.S., dl. XXIII (1930), 277-281).
Toen zijn vader Jonas Michaëlius in 1628 naar Nieuw-Nederland ging, waar hij
de Herv. (Geref.) Kerk in Nieuw-Amsterdam, het tegenwoordige New York, stichtte,
bleef zijn zoon Johannes te Hoorn bij een vriend zijns vaders, den Amerika-vaarder
Jan Jansz. Brouwer achter; hij bezocht te Hoorn de latijnsche school en werd in
1633, toen zijn vader al weder gerepatrieerd was, aan de academie te Leiden als
student in de letteren ingeschreven. Op 8 Juli 1638 kreeg hij een benoeming tot
derden latijnschen meester aan de Illustre School te Dordrecht, op een jaarwedde
van 450 gulden, in welke betrekking hij tot zijn dood in 1646 gebleven is. Johannes
had niet den vurigen ondernemenden geest zijns vaders, noch dien van zijn
grootvader den Boschgeus en vrijheidsheld, den vriend van prins Willem van Oranje,
maar hij was een in zichzelf gekeerd, zwak en ziekelijk kamergeleerde, die
wijsgeerige en dramatische werken schreef, ook gedichten maakte en die Claudius
Salmasius' boek De caesarie virorum et mulierum coma (1644) in het Nederlandsch
heeft vertaald. De dichters en letterkundigen J.H. Hoeufft en Johan van Someren
hebben hem bezongen als het ‘deftigh hooft’, waarin al wat Griekenland en Rome
aan wijsheid had was gevaren, terwijl later G.D.J. Schotel zijn naam met eere heeft
genoemd.
Zijn wijsgeerige werken zijn: De Oculo, Seu de Natura Visus Libellus (Dordr.
1645), dat onder den titel: Oculi fabrica, actio, usus, seu de Natura Visus libellus te
Leiden in 1649 en ook in 1651 opnieuw het licht zag. Verder vervaardigde hij: De
Aeternitate Dialogus, dat achter alle drie de bovengenoemde uitgaven is te vinden.
Eveneens komen hier voor zijn: Poematia quaedam. In deze gedichten bezingt hij
bijbelsche personen (Jona, Simson, Petrus, Moordenaar aan het kruis e.a.),
verscheidene nederlandsche steden (o.a. Hoorn, Leiden en Dordrecht), wijdt liederen
aan de min en het minnekoozen, en verheerlijkt in dichtzangen o.a. den rector der
latijnsche school te Dordrecht Caspar Parduyn en Neêrlands wonder Anna Maria
van Schuurman. Ook maakte hij een gedicht bij het overlijden van zijn zuster Jacoba
(V kal. Aug. 1644), terwijl wij uit een ‘prooemium’ vernemen, dat hij nog een broeder
D a n i ë l in 1646 in leven had. Voorts schreef hij een ‘treurspell’ getiteld: Julius
Caesar, ofte Kaiser-Moorders (Dordr. 1645) en maakte de nederlandsche vertaling:
Brief van Cl. Salmasius aen Andream Colvium, over het 11. cap. van den 1 Brief
tot den Corint., belangende het Langh Hair der Mannen ende de Lokken der
Vrouwen. Over-
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geset't uyt het Latin in de Nederlantsche Tale door J o h a n n e m M i c h a ë l i u m
H o r n a n u m . Tot Dordrecht, 1645.
Zijn portret, vervaardigd door Josua Offermans, met twee regels onderschrift van
C. Boyus, is te vinden in de uitgave Oculi fabrica (Lugd. Bat. 1649 en 1651) en in
Julius Caesar, ofte Kaiser-Moorders (Dordr. 1645).
Zie over hem: A. E e k h o f , De praeceptor-filosoof-dichter Johannes Michaëlius,
zoon van den eersten Amerikaanschen predikant (met portret) in Nederlandsch
Archief voor Kerkgeschiedenis N.S., dl. XXIII (1930), 81-98; A. E e k h o f , Jonas
Michaëlius, founder of the Church in New Netherland (Leyden 1926), 49, 65, 75,
75*, 105, 112. A.J. v a n d e r A a , Biographisch Woordenboek dl. XII, stuk II (1869),
825 geeft een levensbeschrijving van dezen Johannes Michaëlius Keratinus, zonder
echter te weten, dat hij de zoon van Jonas Michaëlius is. Ten onrechte toch laat hij
dezen laatste een neef van Johannes zijn (blz. 826). Het sterfjaar van Johannes
Michaëlius geeft van der Aa eveneens onjuist als 3 Aug. 1646, terwijl hij in
werkelijkheid 8 Juli 1646 in de Groote kerk te Dordrecht overluid is geworden.
Eekhof

[Michels, Christoffel]
MICHELS (Christoffel), geb. te Amsterdam, overl. te Maarsen 23 Febr. 1785. Hij
werd luthersch predikant te Bodegraven in 1739, te Vlissingen in 1741, te Middelburg
in 1742, te Batavia 21 Aug. 1746. Op 15 Juli 1761 kwam hij in ons land terug, en
vestigde zich te Maarsen. Hij vertaalde: D. Martinus Lutherus volmaakte Kerkenpostil
of verklaringe der Evangeliën en Epistelen.... vermeerderd uitgegeven door J.G.
W a l c h , twee deelen (Leiden 1741) en: D. Martinus Lutherus Huis-Postil.... (Leiden
1741).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 204; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921),
186.
Knipscheer

[Michels, Heinrich]
MICHELS (Heinrich), geb. te Lohn (in Brandenburg) 9 Oct. 1667, overl. te Amsterdam
27 Aug. 1727. In 1694 werd hij in Duitschland legerpredikant. De luthersche
gemeente te Soest (in Duitschland) beriep hem in 1701 als adjunct-predikant; in
1702 vertrok hij naar Vaals. Te Utrecht kwam hij als hoogduitsch predikant 30 April
1705; te Amsterdam in 1714; hij bleef er tot zijn dood. Hermanus van Garel (dl. IV,
kol. 630) schreef: Lijkrede op H. Michels (Amst. 1727; twee drukken). Hij schreef:
Die wohlklingende Harmonie des Hoch- und Niederteutschen Gottes-dienstes der
unveränderten Augsburgischen Confession zugethanen Kirchen in Niederland. Das
ist: Ein Hochteutsches Psalm- und Lieder-Buch.... (Amst. 1713; 2e dr. 1720; 3e dr.
1751, verbeterd door Klepperbein (zie kol. 528); herdr. in 1763 onder den naam van
laatstgenoemde).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 205; F.J. D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der Amsterd. luth.
Gem. (Amst. 1856), 147 v., Bijl., 123.
Knipscheer

[Michelsen, Frederik]
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MICHELSEN (Frederik), overl. te Dordrecht 25 Febr. 1870. Na in Duitschland
gestudeerd te hebben werd hij 15 Dec. 1816 luthersch pred. te Beverwijk en in Dec.
1818 te Dordrecht; emeritus 1 Juli 1862. Hij schreef: Beknopt onderwijs in de
waarheden en pligten der christelijke godsdienst (Dordr. 1831; herdr. in 1841, 1861,
1869), en Korte schets der bijbelsche en kerkelijke geschiedenis (Dordr. 1857).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 206; Alphab. naamlijst van boeken enz. (1790-1831), Supplement,
88.
Knipscheer
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[Michelsen, Frideman Hendrik]
MICHELSEN (Frideman Hendrik), geb. te Dordrecht 7 Aug. 1838, een zoon van
Frederik M. (die voorgaat). Hij studeerde te Amsterdam en werd luthersch predikant
te Middelburg 27 Apr. 1862, te 's Gravenhage in Febr. 1869. Op 1 April 1872 legde
hij zijn bediening neer. Hij schreef: Prediker 9:10. Onvermoeide arbeid (Middelb.
1864); Een goddelijk Evangelie; afscheidswoord te Middelburg (Middelb. 1869), en
met K.N. Meppen (dl. II kol. 897): Welkomstgroet van en verbindtenis aan de
gemeente ('s Gravenh. 1869).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 206; Brinkman's Catalogus (1850-82), 799.
Knipscheer

[Michiels van Kessenich, jhr. Mr. Frans Bernard Hubertus]
MICHIELS VAN KESSENICH (jhr. Mr. Frans Bernard Hubertus), geb. te Roermond
22 Juli 1802, overl. aldaar 1 Juni 1881, was de tweede zoon van H.J. Michiels van
Kessenich, die volgt, en C.J. B o s c h .
Hij studeerde in de Zuidelijke Nederlanden en zette zich na zijn promotie neder
als advocaat te Maastricht.
Op 3 Juni 1828 werd hij door de ridderschap van Limburg tot lid van de Staten
dier provincie gekozen. Na den opstand nam hij, als nederlandschgezind, geen deel
aan nun beraadslagingen. Bij de samenstelling der Staten van de nederlandsche
provincie Limburg bij Koninklijk besluit van 6 Oct. 1840 werd hij lid voor de
ridderschap en 15 d.a.v. werd hij benoemd tot lid van Gedeputeerde staten. Op 17
Jan. 1847 werd hij benoemd tot districtscommissaris te Roermond en verhuisde hij
dus daarheen. Maar reeds 8 Aug. 1847 werd hij op voordracht der Staten van
Limburg door den Koning tot griffier dier Staten benoemd onder eervol ontslag als
commissaris. Hij verhuisde nu weder naar Maastricht. Op 13 Juli 1859 kozen de
limburgsche Staten hem tot lid der Eerste Kamer. Hij stemde, hoewel liberaal, op
15 Sept. 1870 tegen de afschaffing der doodstraf en op 7 Aug. 1878 tegen de
wet-Kappeyne (dl. III, kol. 670) op het lager onderwijs.
In 1877 aan de beurt van aftreding, werd hij vooral uit persoonlijke achting
herkozen.
Hij huwde 9 Nov. 1829 zijn nicht J e a n n e F r a n ç o i s e P a u l i n e M i c h i e l s
v a n V e r d u y n e n , geb. 10 Juli 1808, overl. 28 Nov. 1876, bij wie hij 2 zonen had.
Ramaer

[Michiels van Kessenich, Mr. Hendrik Joseph baron]
MICHIELS VAN KESSENICH (Mr. Hendrik Joseph baron), geb. te Eindhoven 12
Jan. 1770, overl. te Roermond 2 Oct. 1825, was de oudste zoon van J.A. Michiels
(dl. VIII, kol. 1152) en C.A. v a n d e r R e n n e .
Hij werd in het begin van 1791 als student te Utrecht ingeschreven en promoveerde
daar in de rechten 2 Mei 1791 op een dissertatie: De testamentis. Hij had dus hier
of elders reeds eenige jaren voor zijn inschrijving gestudeerd.
Hij volgde zijn vader op als drossaart en administrateur van de heerlijkheid
Kranendonk en het graafschap Montfoort (in Limburg). Hij was een warm voorstander
van het huis Oranje en heeft in 1799, toen het de fransche republiek in Duitschland
en Italië slecht ging en de Engelschen en Russen een inval in Noord-Holland
voorbereidden, getracht, de voormalige Oostenrijksche Nederlanders, die ontevreden
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waren over de kort te voren ingevoerde conscriptie, over te halen om tegen het
fransche bestuur op te staan en zich met de bewoners der Bataafsche republiek te
vereenigen tot een staat onder den erfprins van Oranje, den lateren koning Willem
I.
Michiels heeft een verslag geschreven over een reis, in Aug. 1799 ondernomen
door een geestelijke
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uit de voormalige Oostenrijksche Nederlanden, vicaris Syben, en den nijmeegschen
pastoor Smeyers, naar Utrecht en Holland; zij vonden de Roomsch-Katholieken,
die 3 jaren te voren Witbols en andere radicalen in de Nationale vergadering gekozen
hadden, hartelijk bereid om mede te werken. De erfprins, die later in Fulda en in
Nederland bewezen heeft, geenszins tegen de Roomsch-Katholieken te zijn, al
deelde hij hun geloof niet, had beloofd hun volkomen vrijheid te laten en zij waren
ontevreden over de bijna uitsluitend protestantsche machthebbers, die aan het hoofd
der regeering h.t.l. stonden.
Wegens de nederlagen van het engelsch-russische leger is van de plannen verder
niets gekomen en onder Napoleon was er evenmin kans van slagen, maar toen,
zelfs door Willem I niet verwacht al had hij er steeds op gehoopt, Noord en Zuid
onder zijn scepter vereenigd waren, zag hij om naar trouwe vrienden, vooral in de
streken, die voor 1795 grootendeels tot Nederland behoord hadden en die thans
de provincie Limburg vormen.
Op 2 Oct. 1815 benoemde hij Michiels tot commissaris in het district Roermond,
een der drie districten, waarin de provincie Limburg (toen bestaande uit de
tegenwoordige provinciën Nederlandsch en Belgisch Limburg) verdeeld was,
bovendien 20 Febr. 1816 tot lid der Staten dier provincie voor de stad Roermond
en eindelijk tot militie-commissaris.
Wegens den staat zijner gezondheid verkreeg hij van 1 Jan. tot 1 Oct. 1818 verlof
uit zijn beide commissariaten. Om dezelfde reden verzocht hij daaruit eenige jaren
later ontslag, dat hem 11 Jan. 1822 verleend werd. Tegelijk werd hij benoemd tot
staatsraad in buitengewonen dienst.
Bij zijn periodieke aftreding, tegen Juli 1822, verzocht hij voor Statenlid niet meer
in aanmerking te komen en 1 Juni werd hij vervangen.
Hij huwde 24 Juli 1793 C o r n e l i a J a c o b a B o s c h , geb. 4 Juli 1773, overl.
23 Mrt. 1839, bij wie hij 2 zonen had, waarvan Frans B.H. voorgaat.
Hij werd in 1815 ridder, in 1822 baron bij eerstgeboorte.
Ramaer

[Michiels van Verduijnen, baron Alexander Clemens Hubert]
MICHIELS VAN VERDUIJNEN (baron Alexander Clemens Hubert), geb. op
Verduijnen te Echt 8 Juni 1802, werd raadsheer in het Provinciale hof van Limburg.
Hij bracht een groote muntverzameling bijeen, waarvan een catalogus verscheen
in 1872 van 163 bladzijden met 3 platen over 11000 munten en medailles. Zijn
muntkabinet is publiek verkocht te Maastricht, maar een groot deel, dat Limburg
betreft, is in die provincie bijeengebleven.
van Beurden

[Michielsz., Simon]
MICHIELSZ. (Simon), kartuizer, overl. 1528 of 1529 te Delft. Hij was monnik van
Sint-Bartholomeusdal buiten de Waterslootpoort te Delft, van welk klooster hij tot
aan zijn dood vicarius is geweest. Hij heeft hier krachtig medegewerkt aan de vorming
der boekerij van het convent, vooral door het schrijven van boeken voor kerkelijk
gebruik.
Zie: Bijdragen Gesch. Bisd. Haarlem XLIX (1932), 329.
Scholtens
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[Middelhovius, Abraham]
MIDDELHOVIUS (Abraham), als candidaat beroepen tot predikant te Weerseloo in
1638, werd daar emeritus in 1657 en stierf nog in hetzelfde jaar, C l a r a S i b e l i u s
als weduwe met twee zoons nalatende, waarvan de jongste vóór 15 Aug. 1667 is
overleden.
Van Abraham M. bestaat een boekje, omstreeks 1646 geschreven, dat tot titel
draagt: Tonneell van de goede voorsienninghe Godts Lieffde en goedicheyt.
Regt
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[Mikron, Marten]
MIKRON (Marten), M i k r o n i u s , M i c r o n , d e K l e i n e , of K l e i j n , geb. te Gent
in 1523, overl. te Norden 12 Sept. 1559. Nadat in 1550 de hollandsche vluchtelingen
in Londen krachtens de charter van Eduard VI van 24 Juli de kerk der Augustijnen
als bedehuis hadden gekregen (ook met de gedachte dat hij een zuiver
Gereformeerde kerk zou scheppen en een voorbeeld zou stellen voor de
hoognoodige reformatie in de engelsche kerk), werd aldaar voor het eerst gepreekt
op 12 Dec. Marten Mikron en Wouter Delenus (dl. I, kol. 703) waren er de eerste
predikanten, deze de geleerde, gene de practicus. Hij schreef voor de gemeente
een Kleine Catechismus in 1552, waaraan de kinderen op hun vijfde jaar begonnen
te leeren, met een inleiding van Johannes à Lasco (zie dit deel kol. 577). Dit leerboek
is vele malen herdrukt. Wellicht is ook van hem: Een korte ondersoeckinge des
gheloofs. Zijn Christelijcke ordinanciën zijn een verkorte, maar zelfstandig bewerkte
uitgave van de Forma ac Ratio van Johannes à Lasco. Aldus ontstond in deze
gemeente te Londen het model eener zuivere Gereformeerde gemeenschap, ook
voor ons land in en na 1572. Reeds in het begin van de regeering van Maria de
Bloedige werd deze gemeente verstrooid. Een 175 vluchtelingen kwamen in
Denemarken, maar ook van daar verjaagd eerst te Rostock, daarna te Wismar,
waar Mikron nog kracht had om begin Febr. 1554 elf uren lang te redetwisten met
Menno Simons (dl. IV, kol. 969) over de vleeschwording des Woords. Ook van hier
verdreven kwamen zij te Lubeck, waar eveneens een twistgesprek plaats vond,
eindelijk te Hamburg, waar ondanks koude en honger een redetwist werd gehouden
met Joachim Westphal. Mikron werd in 1554 predikant te Norden (Oost-Friesland),
waar hij stierf. Zijn Catechismus werd te Londen in 1576 vervangen door den
Heidelbergschen Catechismus. Merkwaardig blijft dat de z.g. londensche belijdenis,
door Jan Utenhove opgesteld, in 1551 door alle lidmaten werd onderteekend.
Mikron schreef nog: A confutation of the doctrine of David George and H.(endrik)
N.(iclaes), the father of the family of Love (omstreeks 1552); wellicht ook het door
Nicolaus Carinaeus voltooide werk: Van de weerdigheydt, nutheydt ende noodigheydt
der christelijker vergaderingen, eerst in het Latijn. Hij was bevriend met Petrus
Bloccius (dl. II, kol. 180; vgl. ook V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protest.
Vaderland I, 453).
Over zijn: Een waerachteghe Historie van Hoste (gheseyt Jooris) vander Katelijne
te Ghendt ghebrant, zie: Bibliotheca Reformatoria Neerlandica VIII ('s Gravenh.
1911), 177-253, waar dit werk geheel is uitgegeven en toegelicht. Hetzelfde
geschiedde met zijn: Claer bewijs van het recht gebruijck des Nachtmaels Christi
ende wat men van de Misse houden sal in dl. I van de Bibliotheca Reformatoria
Neerlandica ('s Gravenh. 1903), 421-563.
Zie: J.H. G e r r e t s e n , Micronius, zijn leven, zijn geschriften, zijn geestesrichting
(Nijm. 1895); L. K n a p p e r t , Het ontstaan en de vestiging van het Protestantisme
in de Nederlanden (Utr. 1924), 214 v., 256 v., 279, 289, 293, 296-299, 332, 340; M.
W o u d s t r a , De Holl. vreemdelingen-gemeente te Londen .... (Gron. 1908), 13,
20-23, 38-40, 50-63, 74, 78-89, 115-127, 134, 148; A.A. v a n S c h e l v e n , De
Nederduitsche vluchtelingenkerken der 16de eeuw .... ('s Gravenh. 1909), 63-66,
70-72, 75-78, 81, 84 v., 89 v., 94 v., 105-112, 135, 140, 142, 214-216, 233, 247 v.,
277, 314, 317, 327; Catalogus van de Biblioth. der Ver. doopgez. Gem. te Amsterdam
(Amst. 1919), 85, 98; F. P i j p e r , Jan Utenhove (Leid. 1883),
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22, 34, 41-43, 56, 58, 61-65, 68, 73, 81, 84, 94, 96, 99, 102 vv., 108, 110, 114, 122,
129 v., 134, 136, 146, 152, 169, 176 vv., 185, 286, Bijlagen blz. 6, 15-19, 23 vv., 30
v., 61, 67; J o a n n e s U t e n h o v i u s , Simplex et fidelis narratio de instituta ac
demum dissipata Belgarum, aliorumque peregrinorum in Anglia Ecclesia .... (1560)
in: Bibliotheca Reformatoria Neerlandica IX ('s Gravenh. 1912), 1-186.
Knipscheer

[Milius, Ericius]
MILIUS (Ericius), overl. te Well (L.) 12 Mei 1666, trad in dienst van het grafelijk
geslacht van Limburg-Styrum, werd 25 Sept. 1662 als scholtis van Well (L.) beëedigd.
Hij was gehuwd met M a r i a v a n A e n r a y , uit welk huwelijk: M a r i a
C a t h a r i n a , ged. te Venlo 2 Dec. 1644, overl. te Herongen in Aug. 1712, huwde
te Arcen 25 Nov. 1678 met Renier Thomas Wierix (zie art. in dit deel); C h r i s t i n a ,
ged. te Venlo 28 Mei 1646; A g n e s , ged. te Venlo 12 Dec. 1647.
Van zijn familieleden werd de geestelijke E r i c i u s E v e r h a r d u s M i l i u s 21
Juni 1630 als persona van het slot Styrum ingeleid. J o h a n n e s M i l i u s was 1641
en Oct. 1642 gerichtsschrijver of secretaris van Well (L.).
Zie: Limburg's Jaarboek VIII (4) (1902), 291, 296.
Verzijl

[Mill, David]
MILL (David), geb. 13 Apr. 1692 te Koningsbergen, overl. te Utrecht 22 Mei 1756.
Als opvolger van den beroemden Reland aanvaardde hij op 21 Maart 1718 het
professoraat in de oostersche talen te Utrecht. In 1727 werd hij ook hoogleeraar in
de hebreeuwsche antiquiteiten en in 1729 eveneens in de theologie.
In zijn studierichting sluit Mill dicht aan bij Reland; evenals bij dezen beslaat bij
hem de studie der antiquiteiten een groote plaats, terwijl beiden zich ook hebben
bezig gehouden met de studie van het rabbinisme en, wat in dien tijd een
zeldzaamheid was, met die van de nietsemietische oostersche talen. Van het laatste
geeft Mill blijk in zijn Miscellanea Orientalia bevattende rudimenta linguae
Hindustanicae, Persicae item hodiernae, denique etymologicum Orientale
harmonicum. Deze bijdragen vormen een deel van zijn meest belangrijke werk:
Dissertationes Selectae. Zijn overige geschriften behandelen meest onderwerpen
over bijbelsche oudheidkunde en theologie.
Wellicht meer dan door zijn geschriften is Mill bekend gebleven door zijn
nabootsing van den tempel van Salomo ten behoeve van zijn onderwijs. Fragmenten
hiervan bevinden zich thans in het Bijbelsch Museum te Amsterdam.
Zie: Alb. Stud. Acad. Rhen.-Traj. XIX; een opgave van Mill's geschriften o.a. in
J ö c h e r -R o t e r m u n d -A d e l u n g , Gelehrten-Lexicon; J. N a t , De studie van de
Oostersche talen in Nederland in de 18e en de 19e eeuw (1929), 113 vlg.
Nat

[Milliës, Andreas]
MILLIËS (Andreas), overl. te Deventer in 1781. Hij werd luthersch predikant te
Deventer in 1759; vertaalde twee werken uit het Duitsch: M.S. S c h u l t z , Leidingen
des Allerhoogsten .... (Amst. 1773), en Origenes' Verdeediging der waarheid van
den Christelijken godsdienst, uit het Grieksch door J.L. M o s h e i m , twee deelen
(Amst. 1777).
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Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 208.
Knipscheer

[Milliës, Henricus Christianus (1)]
MILLIËS (Henricus Christianus) (1), luthersch predikant te Kuilenburg sedert 3 Juli
1803, te Purmerend sedert Febr. 1808. Hier legde hij zijn ambt neer in 1811. Nog
jong is hij overleden. Hij schreef: Dissertatio philosophica de superstitione (Hal. Sax.
1801); Dissertatio de usu librorum
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Veteris Testamenti Apocryphorum in Novi Testamenti interpretatione, justis finibus
regendo (Hal. Sax. 1802); De variis generibus ϑεοφανειῶν atque ἐπινοιῶν ϑειῶν,
qui in libris Utriusque Foederis et Philonîs Judaei commemorantur (Hal. Sax. 1802).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 208; Catalogus van de bibliotheek der Ver. doopsgez. Gem. te
Amsterdam I (Amst. 1885), 40; Bibliotheca theol. philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en
Niermans 1900), 419.
Knipscheer

[Milliës, Hendrik Christiaan (2)]
MILLIËS (Hendrik Christiaan) (2), geb. te 's Gravenhage 15 Oct. 1810, overl. te
Utrecht 26 Nov. 1868. Hij was luthersch predikant te Kuilenburg sedert 16 Juli 1837,
te Haarlem sedert 5 Mei 1839, te Utrecht sedert 14 Dec. 1845. Hier is hij benoemd
tot gewoon hoogleeraar aan het luthersch seminarie te Amsterdam, welk ambt hij
aanvaardde 6 Nov. 1848 met: Oratio de exterarum religionum comparatione, theologo
Christiano valde commendanda (Amst. 1848).
Op 22 Sept. 1856 hield hij zijn inaugureele rede te Utrecht, waar hij benoemd was
tot hoogleeraar in de oostersche letteren, getiteld: Oratio de literarum Orientalium
cum theologia Christiana necessitudine (Traj. ad Rh. 1856). Te Utrecht hield hij in
1867 als rector magnificus een rede: De monotheismo Israelitarum, divinae
patefactionis testimonio (Ultraj. 1867). Nog schreef hij: Waarom sterven dikwerf de
vromen zoo vroeg, terwijl de slechten blijven leven? (Haarl. 1844); De munten der
Engelschen voor den Oost- Indischen Archipel (Amst. 1852); Notice sur les nouvelles
monnaies pour les colonies orientales néerlandaises (Brux. 1858); De Oostersche
vertalingen van Grotius' de veritate religionis christianae (Amst. 1863); Over de
bronnen voor de beoefening der Kerkgesch. van Ned. 0.- Indië (Amst. 1863);
Recherches sur les monnaies des Indigeńes de l' Archipel Indien et de la péninsule
Malaie (la Haye 1871); Levensbeschrijving van K.F.A. Gützlaff (dl. IV, kol. 685)
(1852). Met F.J. Domela Nieuwenhuis (dl. IV, kol. 1026) en J. Decker Zimmerman
(dl. III, kol. 1516) schreef hij: Viertal feest- en gelegenheidsredenen, gehouden in
de Ev. Luth. Gem. te Utrecht (Utr. 1846). Ook werkte hij mede aan: Description de
la collection de medailles, frappées depuis les temps les plus réculés jusqu' à nos
jours et recueillies par J.J. Becker Bz. (Amst. 1857). In handschrift is nog van hem
een beoordeeling over een Woordenb. van Oost- Indische benamingen.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 209; Catalogus van de bibliotheek der Ver. doopsgez. Gem. te
Amsterdam I (Amst. 1885), 299; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk
en Niermans 1900), 419; J. L o o s j e s , Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh.
1921), 219, 221, 254.
Knipscheer

[Minnen, Richard van]
MINNEN (Richard v a n ), geb. te Amersfoort 6 Nov. 1706, was 1743 negotiehouder
te Colombo (Ceylon), 1748 opperkoopman en hoofdadministrateur ald., overl. 13
Oct. 1749, en werd begr. in de Wolvendaalkerk afd. Colombo.
van Beurden

[Minnesz., Goesen]
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MINNESZ. (Goesen), geb. te Hallum, gevonnist te Groningen 13 Jan. 1571. Hij was
de zwager van de Watergeuzen Bruin Jansen en Hoeyke Eysens.
Hij woonde later in Norden en diende toen op het schip van kapitein Focke Jansen.
In Emden beraamde hij met een paar anderen een plan, om een rijke weduwe bij
Winschoten te plunderen, maar op Ulsda vielen zij den spaanschen soldaten al in
handen. Hij werd gevangen naar Groningen gebracht, daar op 3 Jan. 1571 verhoord;
zijn vonnis
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werd hem 12 Jan. voorgelezen en op 13 Jan. 71 werd hij onthoofd.
Zie over hem: Rijksarch. van België te Brussel, Secr. d'Etat Allemande, dl. 193,
p. 144vo. en 379.
Vogels

[Mitzen, Carel Otho]
MITZEN (Carel Otho), geb. te Kuilenburg 31 Dec. 1700, overl. te Rotterdam 21 April
1747. Zijn vader, G e o r g F r i e d r i c h M i t z e n (1653-1736), was luthersch
predikant te Kuilenburg. Van 1724 tot 1731 was hij adjunct-predikant bij zijn vader.
Te Rotterdam deed hij zijn intree 25 Nov. 1731; emeritus om gezondheidsredenen
1745. Franciscus Smit (zie art. in dit deel) hield een lijkrede op hem: De broosheit
van der menschen leeven, in tegenstellinge van de eeuwige genaade en
gerechtigheid des Heeren over de vroomen. Lijkrede .... op C.O. Mitzen .... (Rott.
1747). Hij schreef: Laatste leerrede in de oude kerk van de Evg. Luth. Gem. .... te
Rotterdam (Rott. 1736); Het laatste huys des Heeren boven 't eerste verheerlijkt ....
ter inwijding van de nieuwe kerk te Rotterdam (Rott. 1736). Hij vertaalde van P.J.
S p e n e r : Eenvoudige verklaring der Christelijke lere na de order van de kleine
Catechismus van Lutherus (2e dr. Rott. 1745; 3e dr. 1754).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk ('s Gravenh.
1925), 210; R. A r r e n b e r g , Naamregister van Nederduitsche boeken tot 1787,
484.
Knipscheer

[Modderman, Mr. Antonius]
MODDERMAN (Mr. Antonius), geb. te Groningen 1 Apr. 1793, overl. aldaar 20 Nov.
1871, was de tweede zoon van Mr. T. Modderman (die volgt) en A. F o r s t e n .
Hij werd 30 Dec. 1811 te Groningen als student ingeschreven en promoveerde
aldaar 14 Mei 1817 op een dissertatie: De pauperibus.
Hij zette zich als advocaat te Hoogezand neder en werd in 1833 benoemd tot
procureur bij de rechtbank van eersten aanleg te Groningen. Hij verhuisde toen
daarheen. Van 15 Sept. 1839 tot zijn overlijden was hij dit bij de
arrondissementsrechtbank aldaar.
Hij was als een zeer bekwaam rechtsgeleerde bekend. Op 1 Juni 1844 werd hij
door den raad der stad Groningen tot lid der Staten van de provincie van dien naam
gekozen. Deze kozen hem 9 Sept. 1848 tot lid der dubbele Tweede Kamer, belast
met het beoordeelen van de ontwerpen voor de herziene grondwet.
Op 17 Sept. 1850 werd hij na invoering der provinciale wet in het kiesdistriot
Groningen als lid der Staten herkozen, maar 24 Mei 1853 werd hij in het verkleinde
district van dien naam niet herkozen.
Hij huwde 9 Juni 1817 J o h a n n a C a t h a r i n a d e R a n i t z , geb. 6 Oct. 1795,
overl 7 Juli 1824, en 16 Dec. 1825 haar zuster A n n a H e r m a n n a d e R a n i t z ,
geb. 8 Mrt. 1799, overl. 23 Juni 1865. Bij de eerste had hij 2 zonen, bij de tweede
2 zonen en een dochter.
Van hem is uitgegeven: Iets ter nagedachtenis van H.T. Roskes, voorgedragen
in de vergadering van de afdeeling der Maatschappij tot nut van 't algemeen op 16
Apr. 1845 (Gron. 1845); Bijdragen tot de huishoudkunde, in voorlezingen,
meerendeels zamengesteld uit spreuken, spreekwijzen en spreekwoorden (Gron.
1852); levensbericht van H.A. Spandaw in de Levensberichten van de Maatsch. d.
Ned. Lett. 1857, 117; Losse bladen uit mijne portefeuille, proza en poezy (Gron.
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1866). Reeds in 1817 bezorgde hij te zamen met Spandaw den druk van zijn vaders
Nagelaten gedichten.
Ramaer

[Modderman, Mr. Hendrik Jacob Herman]
MODDERMAN (Mr. Hendrik Jacob Herman), geb. te Groningen 24 Apr. 1796, overl.
te 's Gravenhage 4 Sept. 1859, was de derde zoon van Mr. T. Modderman (die
volgt) en A. F o r s t e n .
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Hij werd 9 Nov. 1812 te Groningen als student ingeschreven en promoveerde aldaar
30 Jan. 1819 in de rechten op een dissertatie: De substitionibus fideicommissariis.
Hij zette zich als advocaat te Veendam neder en werd 18 Juli 1835 tot procureur
bij de rechtbank van eersten aanleg te Winschoten benoemd. Hij verhuisde toen
naar die stad en werd 15 Sept. 1839 procureur bij de arrondissements-rechtbank
aldaar.
Op 22 Sept. 1840 kozen de Staten der provincie Groningen hem tot lid der Tweede
Kamer.
Op 13 Nov. 1843 werd hij benoemd tot kantonrechter te Winschoten onder eervol
ontslag als procureur. Kort daarna werd hij president van de commissie van liquidatie
der voormalige wees- en momboirkamers.
Op 4 Juni 1847 werd hij tot lid van den Hoogen Raad benoemd. Hij bleef dit tot
zijn overlijden.
Hij huwde 16 Mei 1823 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 , geb. 1
Dec. 1799, overl. 10 Nov. 1880, hij wie hij 4 zonen had. Een hunner was A.E.J.
Modderman (dl. VIII, kol. 1158).
Ramaer

[Modderman, Mr. Tonco]
MODDERMAN (Mr. Tonco), geb. te Groningen 11 Jan. 1745, overl. aldaar 23 Apr.
1802, was de oudste zoon van J a n M o d d e r m a n en E t t j e n M o d d e r m a n .
Hij studeerde in het buitenland, liet zich op 1 Mei 1773 te Groningen als student
inschrijven en promoveerde op 5 d.a.v. aldaar in de rechten op stellingen. Hij vestigde
zich te Groningen als advocaat en werd eenige jaren later schepen der stad.
Op 25 Febr. 1795 werd hij door de provincie Stad en Lande tot haar afgevaardigde
naar de algemeene staten in den Haag benoemd.
Op 27 Jan. 1796 werd hij in het kiesdistrict Meppel tot eersten plaatsvervanger
van het lid der Nationale vergadering voor dat district gekozen. Daar deze 15 Mrt.
d.a.v. tot lid der commissie voor het samenstellen eener constitute gekozen werd,
trad Modderman in zijn plaats op. Hij nam 29 Apr. zitting en heeft alleen naam
gemaakt doordat hij vrij ongemotiveerd op 21 Juni 1796 Hahn (dl. VIII, kol. 666),
met wien hij verschil had, plotseling ging omarmen, waarna de vrede hersteld werd.
Op 10 Nov. 1796 moest hij zijn plaats weder aan het lid voor Meppel afstaan.
Verder heeft hij zich slechts met de advocatuur en de letterkunde bezig gehouden.
Hij was een vrij goed dichter en had een merkwaardig geheugen; al zijn gedichten
kende hij uit het hoofd. Een aantal van zijn verzen zijn door Spandaw (dl. III, kol.
1190) in samenwerking met Modderman's zoon Antonius (die voorgaat) verzameld
en als Nagelaten gedichten uitgegeven (Gron. 1817).
Hij huwde 17 Mei 1776 Antonia Forsten, geb. 23 Juni 1753, overl. 16 Juni 1806,
bij wie hij 3 zonen had.
Zijn portret als student door Jac. Buis bevond zich bij Mr. S.M.S. Modderman te
Groningen.
Ramaer

[Modderman, Mr. Wiardus]
MODDERMAN (Mr. Wiardus), geb. te Groningen 21 Aug. 1838, overl. aldaar 19
Mrt. 1882, was de jongste zoon van Mr. A. Modderman (die voorgaat) en A.H. d e
Ranitz.
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Hij werd als student in zijn geboorteplaats ingeschreven 15 Sept. 1856 en
promoveerde aldaar in de rechten 24 Apr. 1861 op stellingen. Hij werd te Groningen
advocaat en werd 14 Mrt. 1867 benoemd tot hoogleeraar in romeinsch recht,
instituten en pandecten aan de universiteit aldaar. In 1877 werd dit: romeinsch recht
en zijn geschiedenis.
Op 11 Mei 1880 werd hij in het kiesdistrict Groningen tot lid der Provinciale staten
van de provincie van dien naam gekozen.
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Hij was een groot geleerde, maar zijn gezondheid liet veel te wenschen over, en hij
overleed jong.
Hij huwde 3 Aug. 1867 jkvr. C a t h a r i n a d e W e n d t A l b e r d a v a n
E k e n s t e i n , geb. 27 Sept. 1837, overl. 13 Sept. 1901. Het huwelijk was kinderloos.
Hij schreef: De wettelijke bewijslast in strafzaken, uitgegeven door het Provinciaal
utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen, (Utr. 1867); Het Romeinsch
regt en de hedendaagsche regtsgeleerdheid, inaugurale rede, gehouden 6 Juni
1867 (Gron. 1867); De receptie van het Romeinsch regt (Gron. 1873); Practijk en
theorie der rechtswetenschap, rede bij de overdracht van het rectoraat 14 Oct. 1875
(Gron. 1875); Wil of vertrouwen, een vraag betrekkelijk het tot stand komen van
overeenkomsten (Gron. 1880); Handboek voor het romeinsch recht (Gron. 1876-82),
2 dln., door zijn overlijden incompleet gebleven.
Ramaer

[Moeitz, Anna Maria]
MOEITZ (Anna Maria), ged. te Venlo 27 Augustus 1623, overl. ald. 19 December
1702, dochter van Petrus (3), die volgt, en van M a r i a L a u r e n t i i v a n
Ravenstein.
Zij trad 28 Nov. 1642 in de orde der Annunciaten te Venlo, werd 1667 tot Mater
Ancilla (Overste) gekozen, welk officie zij 35 jaren bediende, waarna zij het wegens
hoogen ouderdom in Juli 1702 neerlegde. Zij werd bij het instorten van het gewelf
der kerk gekwetst, ten gevolge waarvan zij overleed.
Zie: M. H u b . H. M i c h e l s , Geschiedenis van de Lorettokapel van Genooi, 65;
Overdracht van Venlo d.d. 28 Nov. 1642 op het Rijksarchief te Maastricht.
Verzijl

[Moeitz, Leonardus]
MOEITZ (Leonardus), geb. te Venlo omstr. 1606, overl. ald. 15 Juli 1659, zoon van
Petrus (2), die volgt. en A l e i d i s H a g e n s . Hij was schepen van Venlo 1651-59,
aangesteld 22 Sept. 1651 en 17 April 1653, rentmeester 1651-53, regeerend
burgemeester 1659; huwde 6 Maart 1630 A l e i d i s v a n B u e r e n , waarvan hij
o.a. een zoon had: P e t r u s (ged. 1 Febr. 1637), Kruisheer te Venlo, als zoodanig
vermeld 1688-91.
Zie: Maasgouw (1882), 671, (1901), 17, (1920), 59; over zijn zoon Maasgouw
(1897), 31.
Verzijl

[Moeitz, Petrus (1)]
MOEITZ (Petrus) (1), geb. te Venlo omstreeks 1542, overl. ald. 20 Febr. 1620, zoon
van H e n r i c u s en E l i s a b e t h I n g e n h u y s . Hij was juris utriusque licentiatus,
wordt 23 Mei 1588 vermeld als stadhouder der hornsche leenen, was schepen van
Venlo 1586-1620, regeerend burgemeester 1590, 1596, 1600, 1604, 1607, 1614
en 1617. Hij wordt met zijn echtgenoote vermeld in het testament van Anna
Ingenhuys, weduwe Joannes de Verver (25 Juli 1588); werd 15 Dec. 1588 met
Herman de Laet naar den gouverneur van Roermond afgevaardigd, was 23 Juli
1618 tegenwoordig op de vergadering, welke de ridderschap en de steden van het
Overkwartier te Straelen in het klooster 't Zand hielden. Hij huwde met A n n a
C r e k e l m a n s (dochter van Georg C. en Otta van Ruremonde). Hun kinderen
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waren: H e n r i c u s , die kanunnik was te Roermond en 13 Dec. 1605 als zoodanig
optrad in plaats van Lambertus Dijck; 30 Jan. 1606 nam hij door middel eener
procuratie, geteekend te Venlo, bezit van zijn prebende, hij nam vrijwillig zijn ontslag
in 1621 en werd kanunnik te Keulen; E l i s a b e t h overl. 29 Febr. 1676, huwde 6
Nov. 1616 Antonius van Beringen, schepen van Venlo 1607-18 (overl. 17 Nov. 1618)
en hertrouwde in 1620 Joannes van Oeijen (vgl. dl. VII, kol. 917); Petrus (3), die
volgt.
Zie: Maasgouw (1881), 447, (1900), 12, (1906), 48, (1920), 58; H. O p d e
L a a c k , Testament
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van Anna Ingenhuys in Nieuw Venlosche Courant d.d. 7 Aug. 1926; Stadsarchief
te Venlo no. 1342; Schutblad van het Overdrachtsregister, 1617-25; G e n e a l o g i e
P u t e a n u s in handschrift op het stadsarchief van Venlo berustende; Publ. de la
soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XVI (1879), 27; over Henricus: J o s .
H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom Roermond III, 92; Overdracht van Venlo
d.d. 11 Aug. 1628.
Verzijl

[Moeitz, Petrus (2)]
MOEITZ (Petrus) (2), geb. te Venlo omstr. 1575, overl. aldaar 21 Juni 1626, zoon
van Theodorus (1) en E l i s a b e t h v a n O e y e n . Den 9 Juli 1591 deed Mr. Johan
Bartholdtz van Buerscheit te zijnen behoeve afstand op alle gerechtigheid als deze
mocht hebben op het leengoed die Frieborgh of Vrijborg, gelegen op de Jodenstraat
te Venlo; den 21 Juni 1607 ontvingen hij en zijn echtgenoote A e l t g e n (of A l e i d i s )
H a g e n s van Peter van Weset en Catrijn de Groet, zijn huisvrouw, en consorten
den halven bouwhof Guetelroe (of ook Moudtshof genaamd), gelegen te Blerick,
leenroerig van het adellijk huis Bree (Maasbree), waarvan zij de andere helft reeds
bezaten; den 15 Dec. 1615 sloot hij een verdrag met den abt en het klooster van
Aldencamp, wegens genoemden hof, waarbij de twee oude schilden en
lijfsgewin-gerechtigheid, die dat klooster beweerde te hebben, wegens gemelde
hoeve, werden afgekocht met 150 gulden Brabantsch. Hij deed 20 Dec. 1618 den
eed als raadsverwant en 19 Dec. 1620 als schepen van Venlo, was regeerend
burgemeester in 1623 en wordt in 1625 vermeld als provisor der huisarmen. Zijn
echtgenoote schonk hem de volgende kinderen: Theodorus (geb. omstr. 1600), die
volgt; G i s b e r t u s (geb. omstr. 1602, overl. vóór 6 Maart 1664), huwde 16 Jan.
1628 Agnes van Bueren (waarvan o.a. Aleidis, ged. 8 April 1629, begr. 19 Sept.
1689, huwde 29 Jan. 1658 met Christophorus Hacken en hertrouwde omstreeks
1670 Bartholomeüs Douven, die 10 Jan. 1670 burger van Venlo werd, rentmeester
aldaar 1673, raadsverwant gekozen den 7 Maart 1674 in plaats van wijlen Jacob
Liefkens, was peyburgemeester 1675 en 1676 en overleed 8 Juli 1693);
M a r g a r e t h a (geb. omstr. 1604), huwde 12 Nov. 1628 Gerardus Honnen en
daarna 3 Oct. 1633 Leonardus van Aerssen, stadstollenaar 1620-64; Leonardus
(geb. omstr. 1606), (die voorgaat).
Zie: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven XXVI (1903), 446-447;
Overdrachtsregister van Venlo 1591; Schutbladen van de overdrachtsregisters van
Venlo 1617-26; Maasgouw (1920), 58, (1901), 18; Schepenbrieven no. 310, 314
en 1827 op het stadsarchief; Overdrachten van Venlo d.d. 13 Febr. 1619 en 15 Dec.
1637 op het rijksarchief te Maastricht; over B. Douven, Maasgouw (1901), 18, (1920),
59; Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven XXVIII (1905), 426.
Verzijl

[Moeitz, Petrus (3)]
MOEITZ (Petrus) (3) j.u. lic., geb. te Venlo omstreeks 1570, overl. aldaar 26 Jan.
1632, zoon van Petrus (1) en van A n n a C r e k e l m a n s , schepen van Venlo
1622-31. Deed den eed als schepen 15 Dec. 1622 in plaats van Hubert van Lom,
regeerend burgemeester 1630, huwde 3 Febr. 1621 M a r i a L a u r e n t i i v a n
R a v e n s t e i n en hertrouwde 2 Febr. 1631 met A n n a v a n L e m . Kinderen uit
het eerste huwelijk o.a.: Anna Maria (zie art.); E l i s a b e t h (geb. 16 Aug. 1626,
huwde 30 Sept. 1652 Joannes Balthasar Renteler, rentmeester van Venlo 1659).
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1622-31; Schepenbrieven no. 309, 310, 314, 315, 316, op het stadsarchief van
Venlo; Schutbladen van de overdrachtsregisters van Venlo 1617-33; Overdracht
van Venlo d.d. 26 Mei 1620 op het rijksarchief te Maastricht.
Verzijl

[Moeitz, Petrus (4)]
MOEITZ (Petrus) (4), ged. te Venlo 17 April 1635, overl. aldaar 20 Nov. 1685, zoon
van G i s b e r t u s en van A g n e s v a n B u e r e n , was ontvanger der vestingwerken
en munitiemeester der stad, werd 4 April 1675 schepen in plaats van den overleden
Goossen van Aerssen, werd in 1676 door de stad naar Roermond en in 1683 naar
Brussel afgevaardigd; hij was regeerend burgemeester van Venlo 1678 en 1683 en
huwde C e r t r u d i s C a t h a r i n a d e G r o o t (ged. 1 Juni 1644, begr. 6 Dec.
1707, dochter van Joannes en van Elisabeth Woestingh). Kinderen van hem waren
o.a. L e o n a r d u s J o a n n e s , ged. 6 Maart 1664, begr. 28 Aug. 1712, Vicarius
van het O.L. Vrouwe-altaar in de St. Martinuskerk 1688-1712, en E l i s a b e t h
A l d e g o n d i s , ged. 1 Nov. 1666, begr. 25 Febr. 1723, huwde kapitein Petrus
Thibo, en later 6 Sept. 1716 kapitein Georgius Goossens.
Zie: Maasgouw (1901), 18, (1920), 59, (1926), 50; Stadsarchief van Venlo no.
354, 1320 en 1328.
Verzijl

[Moeitz, Theodorus (1)]
MOEITZ (Theodorus) (1), geb. te Venlo omstr. 1540, overl. aldaar in 1598, zoon
van H e n r i c u s en E l i s a b e t h I n g e n h u y s . Hij was rentmeester van Venlo in
1570, peyburgemeester in 1588 en 1594, raadsverwant 1589-98. In 1583 en 1594
komt hij voor in een magescheid met Willem Kiespenninck en Arnold Vinck, gehuwd
met Mechtildis Kiespenninck. Hij woonde volgens de schatcedule van 1572 op de
Jodenstraat en was in 1588 één der erfgenamen van Anna Ingenhuys, weduwe van
Joannes de Verver. 21 en 24 Sept. 1590 komt hij met Gort Trippemecker en Thoenis
Cornelis als provisor der huisarmen voor. Hij huwde den 24 Jan. 1565 (volgens
huw. contr. van 6 Jan. 1565) M a r g a r e t h a d e L a e t , dochter van Lenart de
Laet, schepen van Venlo 1568-76, en van Beatrix Roffertz en hertrouwde 26 Jan.
1575 E l i s a b e t h v a n O e y e n , dochter van Joannes van Oeyen. Zij leefde nog
als weduwe 6 Sept. 1621, toen zij aan pastoor Goswinus Deckers 300 gulden schonk
om een schilderij voor de kerk aan te koopen. Uit het eerste huwelijk een zoon
J o a n n e s (geb. omstr. 1565), die in 1588 nog voorkomt in het testament van Anna
Ingenhuys. Uit het tweede: Petrus (2) die voorgaat; Wilhelmus (die volgt);
M a r g a r e t h a , geb. omstr. 1579, overl. vóór 9 Oct. 1630, huwde Petrus Cupers
(overl. vóór 6 Oct. 1626); A n n a , geb. omstreeks 1681, overl. na 10 Oct. 1615,
huwde met Wilhelmus Duycker (dit deel kol. 212).
Zie: Maasgouw (1881), 446a, 447; Stadsrekeningen van Venlo 1570, 1588-98;
H. B o e r m a n s , Venlosche patriciërsfamilies in Maasgouw (1927), 9; Verslagen
omtrent's Rijks Oude Archieven XXVI (1903), 444; H. O p d e L a a c k , Testament
van Anna Ingenhuys (1588) in Nieuwe Venlosche Courant d.d. 7 Aug. 1926;
Overdrachten van Venlo d.d. 21 en 24 Sept. 1590, 13 Febr. 1619, 1 Febr. 1621 en
6 Oct. 1626 op het Rijksarchief te Maastricht; Stadsarchief van Venlo no. 1641.
Verzijl
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[Moeitz, Theodorus (2)]
MOEITZ (Theodorus) (2), geb. te Venlo omstreeks 1600, aldaar overl. omstreeks
1660, zoon van Petrus (2) en A l e i d i s H a g e n s , erfde van zijn ouders den halven
hof Bosch te Leuth (Pr.) bij Venlo, welken hij wegens schulden 13 Januari 1630 met
zijn echtgenoote verhypoti-
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seerde. Zijn financieele toestand werd na verloop van jaren niet beter. Zijn vrouw
was gestorven, zijn eenig zoontje Petrus onder voogdij gesteld van zijn oom Gisbert
Moeitz en de door de stad aangestelde voogden Hendrik Ingenhuys en Willem van
Darth en uitbesteed bij zijn tante Margaretha Moeitz, echtgenoote van den tollenaar
Leonard van Aerssen, terwijl hij zelf in den kost was gegaan bij Willem de Groot
voor 160 gulden per jaar. Genoemde halve hof werd 22 Januari 1644 in het klooster
Maria-Weide aan Margaretha Craenen, weduwe van Johan Boermans de Oude,
en haar zonen Johan en Egidius Boermans verkocht voor de som van 3400 gulden
en 25 rijksdaalders. Ook het huis genaamd de Vrijborch, leenroerig van den koning
van Spanje als hertog van Gelder, gelegen op den hoek van de Jodenstraat en de
Houtstraat te Venlo moest hij 16 Sept. 1644, uit kracht van brieven van octroy van
het hof van Gelder d.d. 12 Dec. 1637 en nadere ordonnantie van hetzelfde hof d.d.
21 Mei 1644, gerechtelijk verkoopen, het kwam 16 Sept. 1644 aan Dirk's zwager
Leonard van Aerssen.
Uit zijn huwelijk met A n n a B o e n e n , dat 19 Febr. 1623 was gesloten, werd
een zoon geboren, P e t r u s (ged. 7 Juni 1630).
Zie: Overdrachten van Venlo d.d. 6 Mei 1626, 2 April 1629, 15 Dec. 1637 en 16
Sept. 1644 op het Rijksarchief te Maastricht; J a n V e r z i j l , Een proces over den
halven hof Bosch te Leuth (Pr.) tusschen Dirk Moeitz en Johan Boermans in
Maasgouw (1925), 66-67.
Verzijl

[Moeitz, Theodorus (3)]
MOEITZ (Theodorus) (3), ged. te Roermond 8 Juli 1611, overl. te Lottum 12 Mei
1662, zoon van Wilhelmus (die volgt) en M a r i a v a n M e i j s e n b o r g h , was
licentiaat in de rechten, kreeg 31 Maart 1633 van den Raad van Roermond voor
zijn opgedragen theses 15 rijksdaalders; kanunnik der kathedraal te Roermond
sedert 23 Juni 1637-55, tevens officiaal van het bisdom in 1637 en nog in 1647,
persona te Sevenum, pastoor van het begijnhof te Roermond 1655-57, pastoor te
Baarlo van 24 Juni 1660 tot 1661, eveneens te Lottum van 24 Juni 1661 af; ook
was hij lid der O.L. Vrouwe Broederschap Op ter Poorten te Roermond.
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , De handelingen van den Roermondschen Magistraat
van 1596 tot en met 1696 in Limburg's Jaarboek (1903) IX, 96-97; J o s . H a b e t s ,
Geschiedenis van het bisdom Roermond III, 10, 96; Maasgouw (1908), 36;
Overdrachten van Venlo d.d. 26 Febr. 1638 en 28 Nov. 1642 op het Rijksarchief te
Maastricht; E m . J a n s s e n , Register van de O.L. Vrouwe Broederschap Op Ter
Poorten in Limburg's Jaarboek (1928) XXXIV, 8.
Verzijl

[Moeitz, Wilhelmus]
MOEITZ (Wilhelmus), geb. te Venlo omstreeks 1578, overl. te Roermond 24 Dec.
1631, zoon van Theodorus (1) en E l i s a b e t h v a n O e y e n , bezocht in 1587 de
stadsschool te Venlo, was j.u.lic., agent der stad Venlo te Roermond 1607-31, sedert
27 April 1613 schepen aldaar; hij hield 25 Febr. 1621 met anderen een inspectie
over de verdedigingswerken der stad Roermond; hij was regeerend burgemeester
van die stad 1622 en 1631; 27 Maart 1623 was hij, bij gelegenheid der huldiging
van de Infante Isabella Clara Eugenia, dochter van koning Philips II, als
Gedeputeerde der stad te Brussel; hij werd 11 Jan. 1624 verordende commissaris
der burgerwacht, 13 Febr. 1625 armenprovisor van Roermond en 4 Sept. 1631
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provisor van het St. Hieronymus-college te Keulen; ook was hij lid der Broederschap
van O.L. Vrouw Op ter Poorten. In 1625 benoemden Petrus Moeitz
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Diricksoen, schepen, Tilman van Aerssen en Egbert van den Hergraeff, provisoren
der huisarmen te Venlo, Wilhelmus M. tot hun zaakgelastigde en gaven hem volmacht
om voor de schepenbank van Broekhuizen, of waar zulks noodig zou zijn, een
vervolging in te stellen tegen Jan Cuypers en Gerardt Versaerdt, die een stuk land
van den kerkhof in gebruik hadden. 22 Sept. 1627 verhief hij in naam van Johan
Sigismond van Wijlich, vrijheer van Lottum, de heerlijkheid Lottum en de halve
heerlijkheid Grubbenvorst. Hij was gehuwd met M a r i a v a n M e i j s e n b o r g h ,
uit welk huwelijk de volgende kinderen: E l i s a b e t h , ged. te Roermond 23 Juli
1609, overl. te Lottum 21 Jan. 1662, huwde te Thorn 29 Oct. 1636 met Leonardus
Vinckens of Wijnckens, welke na 11 Juli 1646 overleed; zij hertrouwde te Venlo 8
Febr. 1650 Joannes de Groot, peyburgemeester van Venlo 1644, deed den eed als
schepen 6 Maart 1650 en overleed aldaar 23 Mei 1651; Theodorus (3) (zie artikel);
G o d e f r i d u s W i l h e l m u s ged. te Roermond 12 Dec. 1643, overl. te Venlo vóór
16 Aug. 1673, wachtmeester der stad Venlo, huwde met Maria Puteanus (ged. te
Roermond 27 Juni 1626, begr. te Venlo 13 Febr. 1700); W i l h e l m u s , ged. te
Roermond 22 Nov. 1616, denkelijk jong overleden.
Zie: Naamlijsten der jongens en meisjes van de stadsschool met aanteekening
van de door den rector ontvangen schoolgelden (Stadsarchief van Venlo no. 1770);
Stadsarchief van Venlo no. 1340; A.F. v a n B e u r d e n , De handelingen van den
Roermondschen Magistraat van 1596 tot en met 1696 in Limburg's Jaarboek (1903)
IX, 80, 83, 87, 89, 95-96; Maasgouw (1898), 20, (1926), 52; Overdrachten van Venlo
d.d. 13 Febr. 1619 en 2 Jan. 1627 op het Rijksarchief te Maastricht; E m . J a n s s e n ,
Register van de O.L. Vrouwe Broederschap Op Ter Poorten in Limburg's Jaarboek
(1928), XXXIV, 8; H. U y t t e n b r o e c k , Erven uit den inventaris van het R.K.
Armbestuur te Venlo (m.s.); over zijn dochter E l i s a b e t h : huwelijksregisters van
Thorn en Venlo, doopregister van Thorn (1637); Overdrachten van Venlo d.d. 26
Febr. 1638 en 11 Juli 1646 op het Rijksarchief te Maastricht.
Verzijl

[Moens, Michiel]
MOENS (Michiel), kartuizerprior, overl. te Delft 29 Juni 1555. Hij was monnik van
het kartuizerklooster te Leuven. Na aldaar de ambten van vicarius en sacrista te
hebben bekleed volgde hij in 1551 Dirk Moyen (dl. VII, kol. 893) op als prior van
Sint-Bartholomeusdal buiten de Waterslootpoort te Delft. Hij heeft dit convent tot
aan zijn dood bestuurd en is opgevolgd door Bartholomeus Streng (zie art. in dit
deel).
Zie: Bijdr. Gesch. Bisd. Haarlem XLIX, 356.
Scholtens

[Moerbeek, Adam van]
MOERBEEK (Adam v a n ), geb. te Kleef, overl. te Dordrecht 28 Apr. 1793, was de
zoon van A b r a h a m M o e r b e e k . Hij werd 12 Jan. 1749 in zijn dienst als predikant
bij de meer en meer kwijnende Doopsgezinde gemeente te Dordrecht door Ds. C.
Loosjes Azn. van Gouda bevestigd. Te voren was hij leeraar geweest bij de gemeente
aan den Hoorn op Tessel. Hij was 2 Nov. 1750 gehuwd met A l e t t a D e l w i j n e n
Jansdr., geb. te Dordrecht 5 Apr. 1733, uit welk huwelijk 5 kinderen geboren werden,
waarvan er 4 jong stierven. Na zijn overlijden werd bij de Doopsgezinde gemeente
te Dordrecht geen predikant meer beroepen. Hij heeft een aantal werken, o.a. van
J.C. Gottsched en J.L. Mosheim uit het Hoogduitsch vertaald en uitgegeven.
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[Moes, Carel Maurits]
MOES (Carel Maurits), geb. te Amsterdam 11 Aug. 1810, overl. te Amsterdam 15
Dec. 1877. Hij was als luthersch proponent te Leerdam werkzaam sedert 19 Nov.
1837 en werd predikant te Paramaribo in 1840; emeritus in 1862. Hij schreef:
Feestrede ter godsdienstige viering van het honderdjarig bestaan der Evg.-Luth.
Kerk te Paramaribo, 13 Apr. 1847 (Zutph. z.j.).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 211; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1833-49), 453.
Knipscheer

[Molenaer, Jan Miense]
MOLENAER (Jan Miense), genreschilder en etser, werd waarschijnlijk te Haarlem
geboren na 1605, althans tusschen 1600 en 1610, en is aldaar gestorven 15 Sept.
1668. Hij behoorde tot de groep schilders, die daar omstr. 1635 werkzaam waren.
Uit de oorkonden, die zich in het amsterdamsche en haarlemsche archief bevinden,
kunnen wij ons een goed beeld van den ontwikkelingsgang van J.M.M. vormen. In
1636 is hij van Haarlem naar Amsterdam vertrokken; op 1 Juni 1636 huwde hij nog
te Heemstede de schilderes Judith Leyster; zij hadden 3 kinderen, maar voor dien
tijd reeds, 1 Apr. 1636, wordt hij in Amsterdam genoemd. In 1637 schildert hij het
familiestuk voor de familie van Loon, waarop 37 amsterdamsche regenten, o.a.
Geelvinck, Alewijn enz. voorkomen; daarvoor moet hij vele maanden in Amsterdam
geweest zijn en tevens bewijst dit schilderij en nog een klein schilderij in het bezit
van dezelfde familie, dat M. in Amsterdam naam had. Wij kennen M. vooral door
tal van processen, die hij in Amsterdam voerde; ook hooren wij, dat de schilder Jan
Lievens in 1644 bij hem in huis woonde en hoe hun verhouding was, en dat, nadat
hij in 1648 Amsterdam weer verlaten had, hij zich te Heemstede en misschien een
tijd lang te Haarlem vestigde. In 1655 vertoefde hij weer eenige maanden in
Amsterdam. In 1660 stierf zijn vrouw.
J.M. Molenaar behoort tot de groep van Adr. van Ostade, die in zeer nauw verband
stond met de vlaamsche kleinschilders als Teniers en A. Brouwer. Het zijn dezelfde
lokaalkleuren en het vuile bruin op den achtergrond, dezelfde ietwat groteske
boerenfiguren in herbergachtige ruimte of voor een boerenhut. Men kan zijn
schilderijen verdeelen in twee groepen: de vroegere, minder in aantal, waarin de
invloed van Frans Hals merkbaar is, en de latere, veel talrijker, met invloed van A.
van Ostade en van Rembrandt. De eerste invloed was direct, de laatste indirect.
Ook is er overeenkomst met Jan Steen en zoo gaat b.v. beiderfiguur van de
achterover liggende vrouw terug op italiaansche voorbeelden (Veronese). Eind der
jaren dertig komt de verandering, dan zien we het heldonker op den voorgrond
treden, ook andere onderwerpen: nu uit den gegoeden boerenstand, terwijl het te
voren deftige burgers waren in rijke kleeding, vele portretten en gezelschapsstukken,
kleinere figuren, dichte groepen. Na 1640 heeft er geen wezenlijke verandering
meer plaats in zijn schilderijen. In M.'s tijd waren zijn werken zeer geschat, zelfs
meer dan die van anderen, die meer talent hadden; ook in de 18de eeuw werden
zij niet minder goed betaald dan die van Metsu en G. Terborch. Eerst nadat men
de vele schilders als het ware in rangen is gaan verdeelen, is men M. minder gaan
tellen. Zijn schilderijen vindt men opgenoemd bij Wurzbach.
Er worden acht etsen aan hem toegeschreven: een vroolijk gezelschap, een
koekenbakster, een vioolspeler voor een boerenhuis, boerenhut met moeder en
kinderen, musiceerende boeren, boe-
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ren, boeren met varken, Cambyses het Apisoffer storend.
M. was ook een zeer goed teekenaar; o.a. in Amsterdam in Mus. Fodor, in Haarlem
in Mus. Teyler, in Rotterdam in Mus. Boymans, en in Londen in het Britsch Museum
vindt men teekeningen van hem.
Naar zijn ontwerpen maakten prenten o. a, G. Danckers, J. Romney, P. de Mare,
G. Eilers, D. Koedijck, C.O. Caukercken, W. Steelinck, M. Ardell.
Er is een door hem geschilderd mansportret in de verzameling Lilienfeld te
Weenen, dat men voor een zelfportret houdt.
Zie o.a.: A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 176; H.F. W i j n m a n
in Oud-Holl. (1932), 62; W. B o d e in Preuss. Jahrbuch (1890) XI, 65v.; A. B r e d i u s
in Oud-Holland (1908) XXVI, 41; gegevens in Rijks Prentenkabinet te Amsterdam;
J. H a r m s in Oud-Holland (1927), 224; A. B a r t s c h , Le peintre-graveur (Weenen
1803-21) IV; W. S t e e n h o f f , De Nederlandsche Schilderkunst in het Rijksmuseum
II, 113, 124; F. S c h m i d t D e g e n e r in Premieuitgave 1924 v.d. Maatsch. tot
Bevord. v. Beeld. Kunst.
J.M. Blok

[Moll, Jan Dirk Roelof]
MOLL (Jan Dirk Roelof), geb. 6 Jan. 1832 te Putten, als zesde zoon van W a r n a r
M., hoofdonderwijzer en koster ald., en W i l l e m i n a M a r i a K e t z (dochter van
Ds. Arend K.), overl. 1 Juli 1881 te Deventer. Hij werd 1850 onderwijzer te Nijkerk,
1857 hoofd der school te Valk-Wekerom (bij Ede), 1858 te Bathmen, waar hij tevens
als koster en voorzanger fungeerde. In 1859 behaalde hij de acte wiskunde. Van
Jan. 1861 tot zijn dood was hij hoofd van de burgerschool te Deventer, tevens
onderwijzer aan de rijksnormaallessen in de wis- en rekenkunde en sinds Sept.
1874 ook leeraar in die vakken aan de burgeravondschool, toen behoorende tot het
middelbaar onderwijs. Van 1862 tot 1876 was hij voorts 1e secretaris van het
gewestelijk bestuur in Overijsel van het Nederl. Onderw. Genootschap, dat hem 16
Juni 1874 tot eerelid benoemde. Hij hield vele lezingen voor het Nut, was in de
commissie voor de volksbibliotheek dier Maatschappij, en nog lid van andere
vereenigingen van openbaar belang.
Hij huwde 5 Sept. 1857 te Putten met W i j m p j e H e n d r i k a A r e n d s e (geb.
4 Nov. 1837); zij hadden 9 kinderen, waarvan hen 4 in den dood voorgingen.
Hij schreef een aantal leerboeken voor het wiskundig onderwijs, zooals: Vormleer
voor onderwijzers-kweekelingen strekkende tevens tot handleiding, I Het plattevlak
(Dev. 1862), II De cirkel en lichamen (Dev. 1864), beide deelen nog na zijn overlijden
herdrukt 1884-86 (4e dr. herzien door zijn broeders P.J. Moll en A. Moll; hierbij ook
vragenboekjes 1863-65, 3e herz. dr. 1885-86); Verzameling vraagstukken en
oefeningen over de elementaire wiskunde, I Algebra, II Meetkunde (Schoonh. 1869);
Kort begrip van de theorie der rekenkunde (Dev. 1871); Vormleer voor het lager
onderwijs (Dev. 1872) enz. Voorts was hij medewerker van het tijdschrift De
volksschool (sedert 1878), mederedacteur van het Tijdschrift voor onderwijzers,
sedert 1864 uitgegeven door de afd. Deventer van het N.O.G., en oprichter van het
Tijdschrift voor Wiskunde, dat hij 1873-81 alleen redigeerde en dat in dien tijd zeer
belangrijk werd geacht voor de vakstudie.
Zie: Uit verleden het heden 1e jg. no. 3 (Jan. 1932), 4-7, en mededeelingen van
den redacteur van dat familieblad, Dr. W.H. Moll te Amersfoort, zoon van den boven
beschrevene.
Kossmann
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[Monincx, Petrus Albertus]
MONINCX (Petrus Albertus) of M o n i n c k , overl. te 's Gravenhage 22 Febr. 1805.
Hij studeerde in de godgeleerdheid te Tübingen en werd luthersch predikant te
Zierikzee 22 Mei 1757 na een jaar aldaar als proponent werkzaam geweest te zijn.
Hij kwam te Hoorn 2 Juli 1758, te Zaandam 25 Mei 1760. Hier is hij 17 Mrt. 1768
geschorst en later afgezet. Daarover verscheen in druk: Resolutie door den groten
kerkeraad der luth. gem. te Westzaandam, 17 Mrt. 1768 (Amst. 1768) met een
voorrede van C.L. J u n g i u s , advocaat te Amsterdam, en: Resolutie door de Ed.
Gr. Mog. heeren Staten van Holland en Westvriesland over dezelfde zaak.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 214.
Knipscheer

[Monsma, Nicolaus Romberti]
MONSMA (Nicolaus Romberti), predikant te Finkum en Hijum, waar hij Mei 1642
werd bevestigd en 1 Jan. 1671 overleed oud omtrent 52 jaren. Men vindt van hem
een latijnsch vers in P. M e n s o , Christelijke en Stichtelijke Meditatiën over eenige
Teksten der H. Schrifture (Leeuw. 1660); in G e l l i u s B o ë t i u s , De Prophetische
Duyve (Leeuw. 1664) en F. E l g e r s m a , De Herder Israëls (Leeuw. 1670).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 109.
Wumkes

[Moor, Joos de]
MOOR (Joos d e ), geb. 1548 of 1558, vice-admiraal van Zeeland, overl. 18 Febr.
1618; was driemaal gehuwd: met D i n a C r i n s , overl. 1583, oud 20 jaar, met
J a n n e k e n I n g e l s , overl. 1604, oud 40 jaar, en met C a t a r i n a S t r u v i n g t s ,
overl. 1613, oud 50 jaar.
Zijn portret is gegraveerd door Houbraken en een onbekende.
Zie: Grafschriften St. Jacobskerk Vlissingen in Arch. Zeeuwsch Gen. (1913).
van Beurden

[Mooren, Gerardus]
MOOREN (Gerardus), overl. te Venlo 1 Aug. 1765 en aldaar begr. 3 Aug. 1765,
was secretaris van Venlo 1727-63, bedankte in Apr. 1763; hij was gehuwd met
J u d i t h F r a n s s e n (begr. te Venlo 2 Sept. 1747). Hun kinderen waren: M a r i a
B a r b a r a , ged. 1 Juni 1716, overl. 28 Aug. 1794; A n n a L u c i a , ged. 21 Mei
1718, begr. 26 Aug. 1747; A n n a S i b i l l a , ged. 19 Juli 1720, begr. 2 Apr. 1726;
Henricus Joannes Laurentius (die volgt); Joannes Petrus (die volgt) en J o h a n n a
C a t h a r i n a , ged. 17 Oct. 1727, begr. 7 Jan. 1772.
Zie: Stadsarchief no. 174.
Verzijl

[Mooren, Henricus Joannes Laurentius]
MOOREN (Henricus Joannes Laurentius), ged. te Venlo 13 Sept. 1722, aldaar overl.
1 Mei 1782, zoon van Gerardus (die voorgaat) en J u d i t h F r a n s s e n , was
rentmeester 1753-64, 1780-82, raadsverwant 1759-82, deed den eed 15 Juni 1759.
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Hij huwde 2 Febr. 1752 W i l h e l m i n a J o a n n a M a r i a S w i n c k e l s , ged. 3
Mei 1728, begr. 1 Juni 1772. Uit dit huwelijk 14 kinderen, die meest jong stierven,
uitgezonderd: M a r i a E l i s a b e t h J u d i t h , ged. 11 Febr. 1753, overl. 4 Mei
1821; M a r i a A n n a C a t h a r i n a , ged. 22 Dec. 1757, overl. 7 Febr. 1836, was
religieuse in het klooster Maria Weide te Venlo tot de opheffing en ontruiming, welke
19 Nov. 1798 plaats had; A r n o l d u s J o a n n e s L a u r e n t i u s , ged. 11 Aug.
1759, overl. 6 Mei 1815, raadsverwant 1782-96, deed den eed 11 Mei 1782,
rentmeester 1783-96, deed den eed 25 Apr. 1783, 16 Jan. 1789 en 19 Apr. 1792).
Zie: Stadsarchief no. 174 en 175 en Maasgouw (1920), 60-61.
Verzijl

[Mooren, Joannes Petrus]
MOOREN (Joannes Petrus), ged. te Venlo 3 Mrt. 1725, aldaar overl. 29 Sept. 1795
en begr.
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2 Oct. 1795, zoon van Gerardus (die voorgaat) en J u d i t h F r a n s s e n , was
schepen van Venlo 1780-95, deed den eed als schepen 30 Mei 1780, regeerend
burgemeester 1788, deed den eed als burgemeester 16 Jan. 1788. Hij huwde te
Horst 5 Nov. 1777 met G e r t r u d i s J o h a n n a H u y b e r s , geb. te 's Gravenhage
in 1740, overl. te Venlo 26 November 1809. Uit dit huwelijk 3 kinderen: G e r a r d u s
J a c o b u s H u b e r t u s , ged. te Venlo 16 en aldaar begr. 18 Sept. 1778;
G e r a r d u s J a c o b u s F r a n c i s c u s , ged. te Venlo 22 Sept. 1779, begr. te
Venlo 21 Febr. 1780; M a r i a E l i s a b e t h J o h a n n a , ged. te Venlo 30 Mei 1781,
aldaar overl. 31 Oct. 1869, huwde te Venlo 26 Dec. 1800 Dominique Casimir Monton
Brochier, geb. te Buis (dep. de la Drôme) 19 Mei 1772, overl. te Venlo 9 Jan. 1858.
Zie: Maasgouw (1906), 53. (1920), 61; Stadsarchief no. 174 en 175.
Verzijl

[Moraaz, Samuel Anthony de]
MORAAZ (Samuel Anthony d e ), geb. Schiedam 18 Dec. 1795, overl. te Alkmaar
5 Mrt. 1863, deed het examen voor candidaat-notaris en werd notaris te Alkmaar.
Hij werd 30 Nov. 1848 in het kiesdistrict van dien naam tot lid der Tweede Kamer
gekozen en was een warm liberaal. Dit was de reden, dat hij bij de verkiezingen na
de ontbinding der Kamer op 17 Mei 1853 evenals vele andere liberalen niet herkozen
werd. Daarna heeft hij nooit een candidatuur voor dat lichaam willen aannemen.
Op 31 Mei 1857 zou hij, daar de liberale partij hem de candidatuur aanbood, zeker
weder gekozen zijn, maar hij raadde de keuze van zijn schiedamschen ambtgenoot
Poortman, die met hem in 1853 niet herkozen was, aan en deze werd gekozen.
Hij huwde A n t j e K u y p e r , geb. in 1791, overl. 5 Dec. 1850. Het huwelijk was
kinderloos.
Ramaer

[Mortel, Benedictus Hyacinthus van de]
MORTEL (Benedictus Hyacinthus v a n d e ), geb. te Boxmeer 21 Aug. 1797 op het
huis het Leuker, zoon van J o s . F r a n s , geb. 1760 te 's Hertogenbosch, 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 in de rechten te Luik,
promoveerde 1820, werd rechter der arrondissementsrechtbank, raadsheer in het
gerechtshof, lid van den raad (1847) van 's Hertogenbosch.
Hij huwde te 's Hertogenbosch 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. 1798, dochter van Augustinus Tilman v.R. en Theresia
Josepha van Meeuwen.
van Beurden

[Mortel, Petrus Benedictus Antonius van de]
MORTEL (Petrus Benedictus Antonius v a n d e ), zoon van J o h . H u b e r t u s en
E l e o n o r a F r a n c i s c a R e i j g e r s Lodewijksdochter, van Utrecht. Hij was heer
van het adellijk huis de Steegh onder Grubbenvorst (L.), vrederechter, secretaris,
en in den franschen tijd maire van Grubbenvorst en in 1817 hoofdontvanger der
belastingen in Limburg. Hij huwde A n n a T h e r e s i a P o r t m a n s , gedoopt Nov.
1775, overl. 28 Juli 1820. Van de Mortel overleed te Grubbenvorst 20 Dec. 1833.
van Beurden
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[Mosselmans, Balduinus Cornelis Jacobus]
MOSSELMANS (Balduinus Cornelis Jacobus), geb. te Zierikzee 1830, liet zich 17
Sept. 1850 te Leiden als student inschrijven, was herv. predikant te Hurwenen
1856-59, Assendelft 1859-61, 's Hertogenbosch 1861-66, sedert 1866 te Groningen.
Daar verliet hij met een groot aantal volgelingen de kerk, waarin hij zich als vrijzinnige
niet meer op zijn plaats voelde; tegen 15 Mei 1878 nam hij ontslag. Met zijn
geestverwanten vormde hij een nieuwe gemeente, die zich bij de Remonstrantsche
Broederschap aansloot en 28 Juli 1878 als zoodanig werd inge-
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wijd. Hij was alzoo de eerste remonstrantsche predikant te Groningen tot zijn
emeritaat 1 Mrt. 1891. Hij was gehuwd met P e t r o n e l l a J o h a n n a H i n l o p e n ,
die op bijna 61-jarigen leeftijd te Lochem overleed, waar hij zich als emeritus had
gevestigd. Hij gaf in het licht: Een woord ter inleiding tot de lijdensprediking,
gesproken te 's Hertogenbosch 23 Febr. 1862 ('s Hertogenb. 1862); Tiental
Leerredenen ('s Hertogenb. 1864); Staat dan in de Vrijheid! Een woord van afscheid,
gesproken 8 Apr. 1866 te 's Hertogenbosch ('s Hert. 1866); Helpt den Javaan'
Opwekkend woord, gesproken in de Nutsafd. Meeden (Gron. 1867); Overdrukjes
('s Hertogenb. 1868); School, huis en kerk. Toespraak gehouden te Groningen, 13
Juni 1869 ('s Hertogenb. 1869); met C.P. T i e l e , Toespraken, gehouden bij de
inwijding der Remonstr. gemeente te Groningen (Gron. 1878); Toespraak gehouden
te Groningen, 19 Oct. 1879, naar aanleiding van het overlijden van den heer en
mevr. Korteweg (Gron. 1880); Uit het leven voor het leven. Voordrachten en
toespraken, opgedragen aan zijne gemeente (Gron. 1890).
Hij bestreed J. van Vloten, die op zijn aanklacht wegens laster werd veroordeeld,
in verband waarmee verschenen: J. v a n V l o t e n , De Waarheid in zake B.C.J.
Mosselmans. Openlijk schrijven aan M.D. graaf van Limburg Stirum (Haarlem 1872)
en J. K n o t t e n b e l t , Pleitrede inzake Mosselmans, met voorrede en slotzang van
J. v a n V l o t e n (Haarlem 1872).
Zie: T i d e m a n , Remonstr. Broedersch. (2e dr. Amst. 1905), 373; art. over J.v.
Vloten in dl. VIII, kol. 1303.
Wumkes

[Mosselmans, Jan Willem Nicolaas]
MOSSELMANS (Jan Willem Nicolaas), geb. 9 Juli 1836 op Bergendaal onder
Loosduinen, liet zich 18 Sept. 1855 als student in de rechten inschrijven aan de
hoogeschool te Leiden, waar hij als candidaat 3 Oct. 1863 overleed. Hij werd in
1858 bekroond voor een prijsverhandeling Over den toestand van Frankrijk in 1678,
bewerkt in den trant van die in Macaulay's Geschiedenis van Engeland. Hij vertaalde
Gulliver's reizen van Swift, met een levensbericht van den schrijver, verschenen in
de klassieken van het buitenland door A.C. Kruseman uitgegeven (Haarl. 1862).
Wumkes

[Motman, Willem Michael Arnold]
MOTMAN (Willem Michael Arnold), zoon van B a r t h e l en R e g i n a E l i s a b e t h
D u d e n uit Cleef, ged. 21 Mei 1732 te Mook; hij werd schepen van Mook 1751-65,
kon. pruisisch rentmeester van Gennep, Heijen en Oeffelt op het Genneperhuis,
dan staatsch rentmeester der domeinen van Grave en het land van Cuyk 1777-82.
Hij huwde 1756 te Cleef F r e d e r i c a T a b i t h a C a t h a r i n a S a n d e r u s , overl.
1 Mei 1788 op Vreudenberg bij Cleef. Uit dit huwelijk zeven kinderen.
van Beurden

[Muilman, Mr. Hendrik (1)]
MUILMAN (Mr. Hendrik) (1), geb. te St. Anna Parochie 4 Aug., ged. 15 Aug. 1706,
overl. te 's Gravenhage 13 Jan. 1771, derde zoon van Wigbold (1) (kol. 694) en van
D e b o r a U r s i n g a . Hij bezocht van Sept. 1716 tot Januari 1724 de latijnsche
school te 's Gravenhage en werd op 17-jarigen leeftijd aangesteld tot koster van de
Nieuwe kerk aldaar, welke bediening hij 1 Mei 1724 aanvaardde. Hij studeerde
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daarna te Leiden (Sept. 1729-Juli 1730), promoveerde ald. 11 Dec. 1730 tot doctor
in de rechten en legde 21 Dec. 1730 voor het Hof van Holland den eed van advocaat
af.
Na zijn vaders dood nam hij met zijn broeder, Dr. Willem M. (kol. 695) deel aan
de revisie en correctie van den bijbel, die te 's Gravenhage en te Middelburg in 1757
het licht zag.
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Hij huwde tweemaal: te 's Gravenh. 28 Juni 1733 met M a r i e l e H e u l l e
(1711-37); dan aldaar 1 Mrt. 1740 met W i l h e l m i n a C a t h a r i n a v a n A l p h e n
(1716-75). Uit het eerste huwelijk twee, uit het tweede zeven kinderen, die allen
jong of ongehuwd zijn overleden, behalve het oudste kind D e b o r a M u i l m a n ,
die in 1771 in de Engelsche kerk te 's Gravenhage huwde met Mr. G o d e f r i d u s
M o l , koster der Groote kerk te 's Gravenhage.
Zie: G l a s i u s , Godgel. Nederland i.v.; Wapenheraut II, 243, 244.
Regt

[Muilman, Hendrik (2)]
MUILMAN (Hendrik) (2), geb. te Brielle 8 April 1741, overl. te Woubrugge 7 April
1815, zoon van Ds. W i g b o l d en van M a r i a J o h a n n a C r o y z é .
Hij studeerde in de theologie, werd proponent onder de classis van Brielle en 23
Febr. 1766 bevestigd tot predikant te Hippolitushoef en Westerland op Wieringen.
Hij stond daarna sedert 4 Juni 1770 te Winkel en sedert 6 Aug. 1775 te Barendrecht,
van waar hij in 1785 een beroep aannam naar Enkhuizen; hier aanvaardde hij zijn
ambt 7 Dec. 1785. Wegens zijn patriotsche gevoelens raakte hij in 1787 in groote
moeilijkheden, het prinsgezinde grauw bestormde zijn huis en dreigde hem te zullen
dooden, zoo hij in hun handen viel. Hij achtte het geraden zich buiten de stad in
veiligheid te stellen, waarop de magistraat hem 19 Nov. 1787 op aandrang der
burgerij van den dienst ontzette. Twee jaar later werd hij te Oosterland op Wieringen
beroepen, aanvaardde daar zijn dienst 21 Maart 1790 en verwisselde deze gemeente
24 Maart 1793 met Koedijk. Wegens verzwakking van het geheugen en het gezicht
en een ongeneeslijk lichaamsgebrek werd hij s.h. et st. te Koedijk emeritus en nam
aldaar afscheid 26 Mei 1805. Hij ging te Woubrugge wonen, waar hij 10 jaar later
aan een beroerte en verval van krachten overleed, als laatste van dit
predikantengeslacht.
Bij zijn vrouw A d r i a n a W a g e m a n s (1743-1803), met wie hij te Buiksloot in
1774 was gehuwd, won hij slechts één jong overleden kind.
Zie: Vervolg op Wagenaar XVII, 96, 97; Wapenheraut II, 243, III, 53.
Regt

[Muilman, Pieter (1)]
MUILMAN (Pieter) (1), geb. te Enkhuizen 8 Oct. 1711, ged. in de Westerkerk 9 Oct.,
overl. te Leksmond 14 Juni 1793, jongste zoon van Ds. Wigbold (1) (kol. 694) en
van D e b o r a U r s i n g a .
Hij studeerde van 13 Sept. 1728 tot 18 Juni 1733 in de theologie te Leiden, werd
2 Nov. 1733 proponent onder de classis van 's Gravenhage en predikant te Uitwijk
en Waardhuizen 18 Sept. 1735, daarna te Leksmond, Achthoven en Lakerveld 13
Sept. 1744. Zijn beroep naar Zwolle in 1749 werd door de regeering geïmprobeerd.
In 1764 opende hij de Z.H.-Synode te Dordrecht, vierde 18 Sept. 1785 zijn 50-jarigen
dienst en werd te Leksmond emeritus 8 October 1789, na 4 Oct. te voren afscheid
te hebben genomen.
Hij gaf in het licht: Geroep tot Godt om hulpe uyt Oorlogsbenauwtheid, onder
verpligtinge van hem deswege te eeren, of XXXII Redevoeringen en Gebeden ter
gelegenheid der wekelyke bedestonden in het jaar 1747 gehouden ('s Gravenhage
o

1749, 4 ); Leerrede over Openbaring XIII, ter opening van de Synode te Dordrecht
o

1764 ('s Gravenhage 1764, 4 ).

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

Hij was te Uitwijk 5 April 1740 gehuwd met E m m a T h e o d o r a V e r z i j l ,
gedoopt ald. 22 Sept. 1715, aldaar overl. 12 April 1757, dochter van Gijsbert V. en
van Susanna Donkersloot. Uit dit huwelijk acht kinderen, waarvan vier jong zijn
overleden en de overigen ongehuwd
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zijn gebleven. De eenige zoon Dr. G i j s b e r t V e r z i j l M u i l m a n , geb. te
Leksmond 27 Dec. 1747, med. doct, overleed als chef van den hospitaaldienst te
Oosterhout 19 Juni 1794.
Zie: Wapenheraut II, 244, III, 49, 52; A b c o u d e , Naamlijst, 2e Aanh., 108;
A r r e n b e r g , Naamr., 365, 366.
Regt

[Muilman, Pieter (2)]
MUILMAN (Pieter) (2), geb. te Amsterdam 28 Nov., ged. in de Zuiderkerk 2 Dec.
1750, overl. te Amsterdam 13 April 1819, zoon van N i c o l a a s , schepen ald., en
van M a r i a H e n r i ë t t e v a n C o u w e n h o v e n .
Hij was in 1779 schepen van Amsterdam. Toen in 1787 ten gevolge van het oproer
op de beurs aldaar, over het dragen van oranje ontstaan, verschillende
vooraanstaande kooplieden en financiers, o.a. John Williams Hope en Pije de beurs
niet meer bezochten, waren het Pieter Muilman en Mr. Everard Adriaan van Muyden
(koopman, directeur van den Oosterschen Handel, commissaris, schepen en raad
van Amsterdam), die hen plechtig afhaalden en ter beurze geleidden. Bij die
gelegenheid hield P. Muilman, onder toevloed van een menigte belangstellenden,
een redevoering tot de ter beurze gebrachte kooplieden, wat het vrijwel algemeen
dragen van oranje op de beurs ten gevolge had.
Hij was in de Walenkerk te Amsterdam 19 Maart 1786 gehuwd met A n n a M a r i a
v a n d e P o l l (1757-93), weduwe van Mr. L i e v e n G e e l v i n c k en dochter van
Jan v.d.P. en Anna Maria Dedel.
Uit dit huwelijk twee zoons en een dochter.
Zie: Vervolg op Wagenaar XVII, 246, 247; Wapenheraut II, 211; E l i a s , Vroedsch.
van Amsterdam, zie reg.
Regt

[Muilman, Wigbold (1)]
MUILMAN (Wigbold) (1), geb. te Amsterdam 19 Aug. 1674, overl. te 's Gravenhage
29 Maart 1746, jongste zoon van W i l l e m , regent van het Spinhuis en het Nieuwe
Werkhuis te Amsterdam, en van A g n e t a S c h o u w Jaspersdr.
Hij studeerde in de theologie, achtereenvolgens te Amsterdam, Leiden en Franeker
en werd 8 Sept. 1698 proponent onder de classis van Franeker. Hij werd predikant
te St. Anna Parochie 17 Mei 1699, te Muiden 3 April 1707, te Brielle 22 April 1708,
te Enkhuizen 20 Aug. 1709 en laatst te 's Gravenhage 24 Juli 1712. Hier hield hij 7
Sept. 1718 een leerrede bij gelegenheid van het afsterven op den vorigen dag van
twee haagsche predikanten: Corn. Cuyk van Mierop en Jac. du Pire. Sedert 28
Januari 1731 gekweld door de gevolgen van een beroerte, verzocht en verkreeg hij
zijn emeritaat en preekte te 's Gravenhage voor het laatst 19 Febr. 1736.
Hij gaf in het licht: Jacobs trouwgeval met Lea en Rachel, aantonende dat Jacob
reeds in het begin en niet eerst na zeven jaren dienens met deze getrouwd is. In
de Boekzaal van 1717 en 1718 plaatste hij eenige tijdrekenkundige stukken en
stelde in 1719 uit naam der noordholl. synode een brief op aan de synode van de
Palts, om haar af te raden den catechismus te veranderen, wat, wegens de 80e
vraag, door den keurvorst werd geëischt.
Zijn leven werd door zijn zoon Willem beschreven en uitgegeven achter diens
lijkrede op zijn vader.
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Hij was door den kerkeraad van 's Gravenhage aangewezen voor de correctie
en revisie van een nieuwen bijbel, doch kon dit werk niet volbrengen; het grootste
deel van dezen arbeid werd door twee van zijn zoons, Hendrik (1) en Willem, verricht.
Op het overlijden van Ds. Wigbold M. werd een gedenkpenning geslagen, waarvan
men in de
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levensbeschrijving door zijn zoon (op bladz. 96) bijzonderheden vindt medegedeeld
(zie ook Navorscher XIII, 203). Een grafschrift door Jacob Spex staat in de Boekzaal
van Januari 1747.
Wigbold M. huwde te Franeker 1 Sept. 1697 met D e b o r a U r s i n g a , geb. te
Harlingen 3 April 1672, overleden te 's Gravenhage 21 Dec. 1732, dochter van
Sixtus U. en van Barbara Kuyl. Zij wonnen vijf kinderen, waarvan Hendrik (1), Pieter
(1) en Willem in dit deel voorkomen, een dochter was met Ds. Wilhelmus van
Zutphen, gehuwd.
Zijn portret is gegraveerd door P. Tanjé naar H.J. Sérin.
Zie: G l a s i u s , Godg. Nederland; Boekzaal Jan. 1747 en 1780 B, 739; Lijkrede
door zijn zoon Willem met portret; M u l l e r , Catal. van Portretten; Wapenheraut II,
242, III, 51, XV, 462; Mdbl. Nederl. Leeuw XXXIX, 273 (doopacte); Alg. Ned.
Familiebl. IV, 81.
Regt

[Muilman, Wigbold (2)]
MUILMAN (Wigbold) (2), geb. te Voorschoten 11 Nov., ged. 14 Nov. 1728, overl.
te 's Gravenhage 13 Januari 1793, zoon van Willem, die volgt, en van E l i s a b e t h
Seba.
Hij studeerde te Leiden en werd 6 Nov. 1752 proponent onder de classis van 's
Gravenhage. Achtereenvolgens werd hij predikant te Hippolitushoef en Westerland
op Wieringen 15 Aug. 1756, te Edam als extraord. 4e predikant 13 Nov. 1757 en
laatst te 's Gravenhage 3 Juni 1759. In 1763 praeses der Zuidholl. synode te Breda,
opende hij in 1766 dezelfde synode te Leiden. Den 6. Juni 1784 herdacht hij te 's
Gravenhage zijn 25-jarigen dienst. Was tot hiertoe zijn dienst te 's Gravenhage vrij
rustig geweest, als heftig Patriot geraakte hij een paar jaar later in groote
moeilijkheden. Den 21. Dec. 1787 voor den kerkeraad gedaagd om zich te
verantwoorden over eenige uitdrukkingen in zijn nagebed, waaruit men beleediging
van Z. Hoogheid meende te moeten opmaken, wist hij zich daarvan te zuiveren
maar verzocht de protectie van regeering en kerkeraad, omdat hij aan zijn persoon
en huis ‘ongepermitteerde insolentiën’ had moeten ondervinden. Men bracht hem
geregeld thuis onder het roepen van de destijds geliefkoosde uitdrukking: ‘Kees,
de hal uit! Kees, de stal uit’. Een gelijke bejegening wedervoer Ds. J. Heringa. Het
Hof en de magistraat van den Haag waren genoodzaakt de beide predikanten in
bescherming te nemen: een desbetreffend plakkaat van niet malsche strekking en
waarbij de vergrijpen desnoods met den dood zouden worden gestraft, werd
gepubliceerd en 25 Dec. van alle haagsche kansels afgelezen. Nochtans was men
genoodzaakt de beide pastorieën met krijgsvolk te laten bewaken.
Ds. Wigbold M. overleed ongehuwd en werd in de Nieuwe kerk begraven 21
Januari 1793.
Zijn portret is geschilderd door P.F. de la Croix en van dit portret bestaat een
prent in zwarte kunst door J. Greenwood.
Zie: Vervolg op Wagenaar XX, 349 v.; N.N. Jaarb. (1787), 5161, 5211, (1788),
621; Boekzaal, 1756a, 795 en 1765b., 250, 1759a, 523, 795, 1767b, 377, 620;
M u l l e r , Catal. v. Portretten, no. 3744; Wapenheraut II, 243, III, 52; Acta van den
Haagschen kerkeraad; M o l l , Catal. Hist. Top. Bibl. v. 's Gravenhage 255, 623;
Penning op zijn overl. in v. L o o n , Vervolg Ned. Hist. penn.; Alg. Ned. Fam.bl. IV,
82.
Regt
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[Muilman, Willem]
MUILMAN (Willem), geb. te Franeker 27 Dec. 1697, overl. te 's Gravenhage 7 Febr.
1759, begr. Nieuwe kerk 13 Febr., oudste zoon van Ds. Wigbold (1) hiervoor, en
van D e b o r a U r s i n g a .
Bij het verlaten der latijnsche school te 's Gra-
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venhage, reciteerde hij een door hemzelf vervaardigd carmen heroicum De Jesu
Christi passione, dat werd uitgegeven (Franeq. 1715). In 1715 ging hij naar de
academie te Franeker, waar hij onder de beide Vitringa's, Muys, Alb. Schultens,
Bos, Hemsterhuis en Andala studeerde. Hier verdedigde hij theses en hield er drie
openbare disputen, waarna hij 10 Oct. 1720 tot theol. doct. promoveerde. Hij werd
4 Nov. 1720 te 's Gravenhage proponent en 1 Juni 1721 bevestigd tot predikant te
Haamstede. Den 24. Juni 1722 beroepen te Voorschoten, ontving hij dispensatie
om dit beroep op te volgen, doch dit gaf aanleiding tot het besluit, dat de predikanten
voortaan drie jaar op hun plaats zouden moeten blijven op straffe van restitutie der
beroepingsonkosten benevens een vrij drukkende boete aan de armen der plaats
te betalen. Hij kwam toen te Voorschoten 26 Juli 1722, later 21 Mei 1730 te Alkmaar
en 19 Febr. 1736 te 's Gravenhage als predikant. In 1735 sloot hij de N.-Holl. synode
te Haarlem en opende in 1744 de Z.-H. synode te Leiden. Door den kerkeraad van
's Gravenhage werd hij aangezocht voor de correctie en revisie van den bijbel, in
1757 uitgekomen bij Cornelis Boucquet, Otto en Pieter van Thol te 's Gravenhage
en bij Leendert en Johan Bakker te Middelburg. Dit werk was reeds door zijn vader
aangevangen en hij volbracht het met hulp van zijn broeder Mr. Hendrik (1) Muilman
(zie hiervóór). Willem M. gaf de volgende werken in het licht: Carmen heroicum de
Jesu Christi passione (m.a. Franeq. 1715); Exegesis illustris Prophetiae Zach. III,
9 (onder Andala verdedigd, waarachter grieksche en lat. verzen van Adr. Beman,
Cornelis Schellinger en J.G. de Chaufepié) (Franeq. 1719); Dissertatio Theol. de
libro Dei ad Exod. XXXII, 32, 33 (onder Vitringa verdedigd, waar achter lat. gedichten
van de Chaufepié en A. Greidanus en een nederd. gedicht van Abr. Oosterland)
(Franeq. 1720); Dissertatio Theol. de libro Vitae (onder Andala verdedigd, waarachter
een hebr. en lat. gedicht van A. Beman, een grieksch van G. Andreae, enz.) (Franeq.
1720); Gebed van Willem Muilman voor drie misdaadige. Uitgegeven volgens
kerkenordre na voorgaande visitatie en approbatie der Eerw. Classis van den Haag
met bijlagen ('s Gravenhage, bij Corn. v. Zanten, 1739); Leerrede over 1 Thess. IV,
13, 14 ('s Gravenhage 1726); Der Christenen sterke troost tot maatiginge van hunne
droefheyt over het afsterven van hunne gel. Vrienden weleer uyt 1 Thess. I V vs.
13 en 14 voorgesteld, bij gelegenheyd van het zalig overlijden zijns Vaders, 29
Maart 1746 (met diens portret en levensbeschrijving).
De Maatsch. der Ned. Letterk. bezit van hem Carmina (Hagae Comit. 1713) langw.
o

4 . In de Hist. Topogr. Bibl. der gemeente 's Gravenhage berust: Het boek van
Joachimus Fortius Ringelbergius over de manier van het studeeren, in het
Nederduytsch overgezet door Willem Muilman in 's Gravenhage (h.s. 1713).
W. Muilman huwde te Amsterdam 28 Mei 1726 met E l i s a b e t h S e b a , geb.
te Amsterdam in 1699, overl. te Amst. 28 Nov. 1732, begr. in de Westerkerk, dochter
van den bekenden apotheker Albertus S. (dl. II, kol. 1305) en van A n n a L o p e s .
Uit dit huwelijk sproot slechts één zoon, Ds. Wigbold (2) die voorgaat.
Van Ds. Willem Muilman bestaat een portret in kopergravure, in 1756 gesneden
door P. Tanjé, naar een schilderij van H.J. Sérin. Een penning op hem is vermeld
in Catalogus v.h. Penningkabinet van P. S m i d t v a n G e l d e r .
Zie: G l a s i u s , Godg. Nederland in voce en III, 675; B o u m a n , Gesch. Geld.
Hoogeschool II, 114; S c h o t e l , Kerkel. Dordrecht II, 388,
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389; Boekzaal Mei 1759, 242; Navorscher (1863), 146, 174, 203, (1892), 608; Catal.
Ned. Letterk. I a. 88; Wapenheraut II, 242, III, 52, XV, 465; Mdbl. Ned. Leeuw XXXIX,
277 (trouwacte); Alg. Ned. Familieblad IV, 81, 82.
Regt

[Mulder, Jan]
MULDER (Jan), geb. 11 Sept. 1704 te 's Gravenhage, overl. te Amsterdam in 1776.
Hij was luthersch predikant te Kampen sedert 4 Mei 1732, te Groningen sedert 19
Juni 1740, te Leiden sedert Oct. 1741, te Amsterdam sedert 6 Sept. 1748; emeritus
5 Sept. 1774. Jan Hendrik Vorstius (zie aldaar) hield een lijkrede op hem: Lijkrede
op J. Mulder (Amst. 1776). Hij heeft in 1770 meegewerkt aan de verbetering van
het Psalm- en gezangboek, en volgens Schultz Jacobi een manuscript nagelaten
van een Gesch. van de lutherschen in de Ned., welk geschrift evenwel verloren is
geraakt. Hij gaf o.a. uit: Grondig onderzoek van den oorsprong des pausdoms ....
('s Gravenh. 1731); Brief aan Johan van den Honert, over de voorbeschikking (Amst.
1736) zie dl. VIII, kol. 816 art. Joh. (2) van den Honert, en d e B i e en L o o s j e s ,
Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV, 237), gevolgd door Zedig
onderzoek .... (Amst. 1736); Aantekeningen nopens het tractaat van A. van
Hardeveldt: Verspiedende Vos in den Wijngaart (1736) (vgl. dl. VII, kol. 530);
Absolutum decretum .... (Amst. 1741); De invloed en de handelwijze der goddelijke
Voorzienigheid .... lijkrede op François Capellen Graan, predikant te Zaandam (Amst.
1760); Catechetische vraagen, enz.
Zijn portret is gegraveerd door Houbraken.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 45, 216-218; F.J. D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der Amst.
Luth. Gem (Amst. 1856), 152 v., 160 v., 166, 208, Bijl., 123; Bibl. theol. et philos.
(Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 788, no. 630; J. L o o s j e s , Gesch.
der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 176, 189, 191; R. A r r e n b e r g ,
Naamregister van Nederd. boeken tot 1787, 366.
Knipscheer

[Mulleners, Joannes Leonardus]
MULLENERS (Joannes Leonardus), geb. te Born, bij Sittard, 7 Sept. 1842, overl.
te Breust-Eysden 16 Sept. 1911. Na te Rolduc humaniora en wijsbegeerte gestudeerd
te hebben, legde hij zich in het groot seminarie te Roermond op de godgeleerdheid
toe en werd in April 1868 aldaar tot priester gewijd. In hetzelfde jaar benoemd tot
kapelaan te Bunde, werd hij weldra als zoodanig overgeplaatst naar Stein, waar hij
werkzaam bleef tot 1875, toen hij benoemd werd tot rector van Calvarieberg te
Maastricht. Naast zijn geestelijke bezigheden, wist hij echter nog tijd te vinden voor
een reeks wetenschappelijke werken, die grootendeels dateeren uit den tijd van zijn
rectoraat. Hierdoor kwam hij in aanraking met tal van geleerden, o.a. met den
rijksarchivaris in Limburg Jos. Habets, terwijl hij zich ook tot de journalistiek voelde
aangetrokken, waarvoor hij grooten aanleg bezat. Er wordt van hem gezegd, dat
hij beter Fransch schreef dan Hollandsch. Zijn eerste geschrift op geschiedkundig
gebied verscheen in de Publications de la soc. hist. dans le duchê de Limbourg dl.
XIX (1882), 473, en is getiteld: Terugkeer der stad Maeseyck onder de
gehoorzaamheid van den bisschop van Luik in 1567. Zijn zeer uitgebreide
Geschiedenis van de Heerlijkheid en Heeren van Obbicht en Papenhoven vult een
lijvig deel der Publications etc. XX (1883). In het volgend deel XXI (1884), 105 e.v.
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volgend jaar schonk hij een slechts kleine bijdrage in de Publications in het Fransch,
dl. XXII (1885), 542 e.v.: Les limites de la seigneurie impêriale de Stein. Maar reeds
het jaar daarop verscheen in XXIII (1886), 89 e.v. een zeer belangrijke verhandeling
over De scheepvaart in het tegenwoordige Hertogdom Limburg tijdens de beroerten
in de 16e en 17e eeuw. In dat werk vindt men tal van bijzonderheden uit dat tijdperk
opgeteekend over Maasschippers, handel, zeden en rechtswezen. Het volgend jaar
schonk hij aan de Publications XXIV (1887), 67 e.v. wederom een vrij lange bijdrage
onder den titel: Uit de geschiedenis van de rijksheerlijkheid Obbicht en Leuth (bij
Eysden). Maar een zijner belangrijkste en meest doorwrochte studiën leverde
Mulleners aan de Publications t. XXV (1888) onder den titel: Legertochten tusschen
Maastricht en Mook sedert 1568 tot 1575; hier is in het derde hoofdstuk uitvoerig
beschreven de mislukte veldtocht van prins Willem van Oranje tegen Alva (1568).
In 1889 moest hij Maastricht verlaten, doordat hij tot pastoor van Mook was benoemd.
In de Publications XXVII (1890) verschenen de volgende geschriften van zijn hand:
De Antwerpsche bankier Erasmus Schets in zijn betrekking tot Maastricht en Aken
(307 e.v.); Oude statuten en verordeningen van de heerlijkheid Reckheim (335 e.v.);
Eenige merkwaardigheden over Pieter Erlingen, schout van de stad Peer 362 e.v.).
Belangrijker is echter zijn vierde bijdrage van het jaar 1890: de beoordeeling van
Alva en van Oranje voorkomend in het opstel: Legertochten tusschen Maastricht
en Mook (1568-75) nader toegelicht en gehandhaafd (451 e.v.). Deze repliek is
gericht tegen Robert Fruin, die in de Handelingen en Mededeelingen van de
Maatschappij der Nederlandsche letterkunde (jaarg. 1889-90), blz. 159-177 Mulleners'
oordeel over Alva en Oranje had gelaakt. In de Publications XXX (1893), 171 e.v.
verscheen De Slag van Mook, 14 April 1574. In hetzelfde jaar 1893 verwisselde
pastoor Mulleners Mook met Heer bij Maastricht, waar hij gedurende vijf jaren niets
aan de Publications kon leveren. Eerst in 1898 schonk hij weer een verhandeling
van ruim 80 bladzijden in het Fransch over Les Seigneurs de la Rochette et Avouerie
de Fléron pendant le dix-septième siècle, XXXIV (1898), 203 e.v. Zijn grootste en
wellicht zijn beste werk is: De Limburgsche gemeentewapens, dat deel XXXV (1899)
der Publications uitmaakt. Wat in dit werk betrekking heeft op wapens is van zijn
medewerker wijlen Jos. M.H. Eversen, in leven adjunct-commies bij het Rijksarchief
in Limburg, van Mulleners wat handelt over de stichtingen en voogden; het overige
is van beiden. In 1901 nam hij ontslag als pastoor en werd rector der Zusters
Ursulinen te Breust-Eysden. Zijn kracht was echter gebroken en het werk vlotte niet
meer zooals voorheen. In de Publications XL (1904), 441 schreef hij nog een klein
In Memoriam van kanunnik M.A.H. Willemsen, pastoor te St. Odilienberg en in XLV
(1909), 439-493 een Vie de St. Lambert, précédée d'un essai historique et
ethnographique de Maestricht et des environs. Dit was zijn laatste werk. Sedert dien
leidde hij een kwijnend bestaan, dat zienderoogen doorziekte meer werd ondermijnd.
Zie: P. A l b e r s , In Memoriam Joannes Leonardus Mulleners in Publ. de la soc.
hist. et arch. dans le Limbourg XLVII (1911), 423-431.
Verzijl

[Muller, Samuel]
MULLER (Samuel), geb. te Crefeld 18 Jan. 1785, overl. te Amsterdam 25 Febr.
1875. Zijn broeder was Johannes Muller (1786-1853; zie dl. III, kol. 886). Zijn vrouw
was F e m i n a G e e r t r u i d a M a b é wed. L o d e r . Van
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hun acht kinderen zijn het meest bekend C h r i s t i a a n M u l l e r , door zijn vader
bevestigd als doopsgezind predikant te Koog a.d. Zaan 23 Dec. 1838 (emeritus 26
April 1868, overl. te Haarlem 16 Juni 1896; zie Jaarboekje voor de doopsgez. gem.
Amst. 1850, 4, 17 en Doopsgez. Bijdr., 1868, 170; 1896, 206), Frederik M.
(1817-1881; zie dl. II, kol. 957), Hendrik M. (1819-98; zie dl. II, kol. 958), en Pieter
Nicolaas M. (1821-1908; zie dl. II, kol. 961). Een zoon van Christiaan M. was Pieter
Lodewijk M. (1842-1904; zie dl. VII, kol. 898-900).
Samuel Muller studeerde aan het doopsgezind seminarium te Amsterdam onder
leiding van Gerrit Hesselink (zie dl. III, kol. 582). Reeds in 1806 werd hij proponent,
en 9 Dec. d.a.v. predikant te Zutfen (beroepen 24 Aug.). Daarna stond hij sedert 24
Jan. 1809 te Zaandam-Oostzijde, en sedert 5 Juni 1814 te Amsterdam. In 1826
werd hij tot hoogleeraar aan het seminarium benoemd na het overlijden van Rinse
Klaasses Koopmans (zie in dit deel kol. 545). Hij nam deze benoeming aan nadat
op zijn verlangen Wopko Cnoop Koopmans, zoon van Rinse Klaasses Koopmans
(zie in dit deel kol. 546) nevens hem was benoemd. Beide hoogleeraren konden
hun ambt eerst openlijk aanvaarden op 7 en 8 Oct. 1827, S. Muller met zijn Oratio
de muneris sacri ratione recte aestimanda (volgens zijn eigen vertaling: Hoe men
zich naar eisch het ambt van een evangeliedienaar moet voorstellen). Deze rede
is uitgegeven, Amst. 1829. Zie hierover meer in zijn Geschiedenis van het onderwijs
in de theologie bij de nederlandsche doopsgezinden in Jaarboekje voor de Doopsgez.
Gem. (Amst. 1850), 162-169. Bij de onderlinge verdeeling der werkzaamheden zou
Samuel Muller onderwijzen: de dogmatiek, de geheele praktische theologie en de
geschiedenis der doopsgezinden. Samuel Cramer, zijn kleinzoon, zoon van Alle
Meendertz. Cramer en Elisabeth Muller (zie dl. IV, kol. 465; vgl. Doopsgez. Bijdr.
1916, blz. 1-32), schreef over hem (Doopsgez. Bijdr. 1901, blz. 18): ‘Het was zijn
doel, onze broederschap op gelijken rang te brengen met de andere protestantsche
kerken hier te lande, op één rang in godsdienstig, godgeleerd, kerkelijk leven’. Met
velen zag hij ‘verlangend uit naar opgewekter leven voor onze broederschap, waar
ieder zich in zijn isolement machteloos had gevoeld’. Door hem ‘ontwaakte het besef
dat overal een leidende en helpende hand werkzaam was. Men begon weer te
gelooven in een betere toekomst.... De ééne onmisbare voorwaarde voor dit een
en ander achtte hij: de vervanging van ongestudeerde leeraars door zulke die een
academische opleiding hadden genoten’. Dit moest ook tot in de kleinste gemeenten
worden doorgevoerd. Met het oude stelsel, waarin de eerste de beste dorpskerkeraad
dezen of genen tot de evangeliebediening bevoegd verklaarde en beriep, moest
het uit zijn. De ‘Algemeene Doopsgezinde Sociëteit’, zoo werd het langzamerhand
‘zede’, was alléén bevoegd om iemand beroepbaar te verklaren. Het doel werd
volkomen bereikt. Als volbloed Doopsgezinde sprak Muller zelf in 1861 in zijn
feestrede (zie beneden): ‘De doopsgezinden zijn niet aan leerstellingen gebonden.
Den godsdienst te beschouwen als een zaak van een iegelijken mensch, waarvan
hij aan niemand rekenschap schuldig is dan aan God en zijn geweten, dat is het
beginsel te allen tijde en ook nu nog door ons gehuldigd’. Hij achtte een toga voor
predikanten een ‘priesterlijk’ gewaad (Doopsgez. Bijdr. 1901, blz. 9), en verklaarde
zich ook tegen het aannemen van kindergelden, aan
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predikanten van rijkswege toegekend (aldaar, blz. 17). In de vergaderingen van het
bestuur van de ‘Sociëteit’ van 22 tot 29 Sept. en 26 Nov. 1856 werd na zijn verzoek
om ontslag als hoogleeraar van het seminarium Sytske Hoekstra Bz. (zie dl. I, kol.
1122-1125) tot zijn opvolger gekozen. Hij stelde in 1854 den Catalogus van de
bibliotheek der doopsgezinde gemeente te Amsterdam samen, en schreef voorin,
gedateerd Aug. 1854, een belangrijke historische inleiding (vergel. Doopsgez. Bijdr.
1901, blz. 21; en Inventaris der archiefstukken.... II, Amst. 1884, blz. 96-98). Al was
hij een stille werker, er is toch veel in druk van hem uitgegaan. Op gelukkige wijze
heeft S. Cramer dat beschreven, met bijvoeging van het bekende portret van hem,
Doopsgez. Bijdr. 1901, blz. 1-56. Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de
Doopsgezinde Sociëteit hield S. Muller de feestrede, die is uitgegeven (zie beneden).
Meermalen hield hij een gedachtenisrede (zie beneden). Hoe ook verborgen voor
menigeen, blijven belangrijk zijn goeddeels door hem gevulde Jaarboekjes voor de
Doopsgez. Gem. (1837, 1838 en 1839, 1850) voorafgegaan door de Naamlijst der
doopsgez. en remonstr. gem. en leeraren (1829), voortzetting van de Naamlijst van
1815, bezorgd door A.H. van Gelder (zie dl. VIII, kol. 590). Vestigen wij nog eens
de aandacht niet alleen op de ‘voorberigten’ daarin, maar ook op zijn artikelen: De
oorsprong en beteekenis der benamingen van Mennoniten en Doopsgezinden (1837,
blz. 39-50); Het ontstaan en het gebruik van bijbelvertalingen onder de nederlandsche
Doopsgezinden (ald., blz. 51-65); Proeve van de wederkeerige christelijke betrekking
tusschen de regering der Nederlanden en de Doopsgezinden (ald., blz. 66-85); De
zoogenoemde liefdepredikers en ongestudeerde leeraren onder de Doopsgezinden
(ald., blz. 86-125); De belangrijkheid van de geschiedenis der nederl. Doopsgezinden
en de bezwaren met het schrijven van dezelve verbonden, de aankondiging van
Blaupot ten Cate's Gesch. der Doopsgez. in Friesland (zie dl. IV, kol. 404 v.) (1838
en 1839), blz. 78-142); Kerkhistorische bijdrage ter opheldering van sommige
gedichten van Vondel (ald., blz. 143-151); Geschiedenis van het onderwijs in de
theologie bij de Nederlandsche Doopsgezinden (1850, blz. 198-223). De opgave
van zijn kleinere drukwerken leze men in den Catalogus (zie beneden) van 1888,
blz. 256-258. Wij vermelden van zijn overige werken: Gedachtenisrede op zijn
25-jarige evangeliebediening (Amst. 1839); Feestrede op 30 Juni 1852 ter viering
zijner 25-jarige ambtsbediening als hoogleeraar (Amst. 1852); Feestrede ter viering
van het 50-jarig bestaan der Algemeene doopsgez. sociëteit, 27 Juni 1861 (Amst.
1861); De geschiedenis van het ontstaan en de vestiging der A.D.S. ter bevordering
van de predikdienst ([Amst.] 1861); Ter gedachtenis van Wopko Cnoop Koopmans,
overdruk uit Algemeene Konst- en Letterbode 1849, ook afzonderlijk verschenen
met Toespraak bij diens graf (Amst. 1849); Ter gedachtenis van den hoogleeraar
Dr. Jan van Gilse (Amst. 1859); Levensbericht van Jan van Gilse (zie dl. IV, kol.
657) (Leid. 1859); Een woord ter gedachtenis van Jan Boeke, leeraar te Amsterdam
(Amst. 1854); Ter gedachtenis van M. Siegenbeek (1854); Schets van de
werkzaamheid van M. Siegenbeek (1855); De baptisten en de vijandelijkheden op
het vasteland tegen hen bedreven (Amst. 1852); De baptisten in Engeland, overdruk
uit Doopsgez. Bijdr. 1862; [met J o d e V r i e s ] Hulde aan R. Koopmans (Amst.
1827); Leerredenen (Amst. 1836); Beoordeeling van eenige kerkredenen van J.H.
Halbertsma (Amst. 1844), overdruk uit Vaderlandsche
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letteroefeningen (1843 en 1844); Iets over het nieuwe licht (Utr. 1819); Zamenspraak
tusschen Jezus en de apostelen over den wezenlijken staat van het tegenwoordig
Christendom (Rott. 1820). Hij vertaalde, vrij naar het Engelsch: J.A. J a m e s , Gids
voor jongelingen die het ouderlijk huis verlaten (Amst. 1842).
Jacob van Gilse schreef over hem in de Hervorming van 4 Maart 1875; Christiaan
Sepp schreef: Levensschets van Dr. Samuel Muller (Leid. 1876) in Levensberichten
van de Maatschappij der Ned. Letterkunde (1875-76).
Zijn portret is gegraveerd door A.J. Ehnle en D.J. Sluyter.
Zie (behalve het reeds vermelde): Doopsgez. Bijdr. (1863), (1872), 72, (1881),
54, (1884), 49, (1885), 55 v., 92 v., (1888), 128, (1897), 14-16, 27-70, (1898), 20,
24-26, 129, 153, (1901), 9, 17-23, 39, 48, 144 v., 149, 162; L. K n a p p e r t ,
Bibliografische inleiding tot de theologie (Leid. 1925), 83; L.D. P e t i t , Repertorium
van tijdschrift-artikelen I (Leid. 1907), kol. 1424; Catalogus van de bibliotheek der
Ver. Doopsgez. Gem. te Amsterdam (Amst. 1888), 256-258; (Amst 1919), 1, 4 v.,
10, 41, 90, 158 v., 282 v., 298-300, 306, 313, 319, 323; Inventaris der archiefstukken,
ber. bij de Ver. doopsgez. gem. te Amst. I (Amst. 1883, niet in den handel) 131,
140, II (Amst. 1884), 98, 111-113, 127, 352, 367, 371; Bibliotheca theol. et philos.
(Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 788 (no. 632); Alphab. naamlijst van
boeken enz. (1790-1831), 417, Supplement daarop, 91; (1833-49), 326, 331, 455,
466; Brinkman's Catalogus van boeken (1850-82), 583, 829.
Knipscheer

[Muller, Johan Wilhelm Statius]
MULLER (Johan Wilhelm S t a t i u s ), geb. te Maastricht in 1767, overl. te
Wageningen 12 Dec. 1836. Hij was luthersch predikant te Gouda sedert 1 Sept.
1793, te Alkmaar sedert 3 Maart 1794, te Haarlem sedert 1795, te Amsterdam sedert
15 Sept. 1809; emeritus Paschen 1836. Hij vestigde zich te Wageningen. Hij deed
veel belangrijk werk voor de luthersche kerk, in het bijzonder door zijn uitgaven voor
het godsdienstonderwijs. Na zijn dood verschenen ook nog eenige geschriften van
hem, o.a. Het leven en karakter van P. Doddridge; vóórin schreef J.
N i e u w e n h u i s : Herinneringen aan J.W. Statius Muller. Zijn zoon Wilh. D. volgt.
Zijn portret is gegraveerd door H. Schwegman en in zwarte kunst door D. Sluyter.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 221-223; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh.
1921), 103, 211, 215; F.J. D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der Amst. luth. gem.
(Amst. 1856), 231, 235, 270, Bijl., 123; Alphab. naamlijst van boeken (1790-1831),
416; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900) 788,
no. 633.
Knipscheer

[Muller, Philippus Ludovicus Statius]
MULLER (Philippus Ludovicus S t a t i u s ), geb. in 1725, overl. te Erlangen 5 Jan.
1776. Zijn vader was C h r i s t o p h A n t o n M u l l e r (1694-1749), luthersch
predikant o.a. te Leeuwarden. Hij was luthersch predikant te Amersfoort van 1745
tot 1749 en te Leeuwarden tot 1756; daarna hoogleeraar te Erlangen. Hij schreef:
Lijkrede op C.A. Muller (1749); De tranen eens volks over het verlies van een eminent
opperhoofd (Leeuw. 1751); Het belang der souverainen en des volks in het vieren
van een algemeenen dank-, vast- en bededag (Amst. 1752; 2e dr. 1768); Grondige
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Dissertatio inauguralis de justo probabilitatis valore et usu (Erl. 1757); Kort ontwerp
van de zedelijke oogmerken Gods bij de schepping en regeering deezer waereld,
uit het Hoogd. (Amst. 1762); Veel hoofden, veel zinnen (Amst. 1763-65; 4e dr. 1790);
Eenzaame nagt-gedagten .... 3 dl. (Amst. 1775); Bedenkingen betreffende den
dierlijken oorsprong der koraalgewassen.... uit het Latijn (Dordr.1771). Bovendien
verscheen onder het pseudoniem P h i l i p p u s A l e t h o p h i l u s van hem: De
zedemeester der kerkelijken (Amst. 1750), 2 dln. en waarschijnlijk ook: De
zedemeester der studenten (Leeuw. 1750), ook heeft hij enkele werken vertaald,
en verschenen eenige geschriften over zijn moeilijkheden te Leeuwarden.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. in de Luth. Kerk van Ned. ('s
Gravenh. 1925), 223-225; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek van Ned. Anonymen
en pseudonymen ('s Gravenh./Utr. [1870]), kol. 577, no. 5564; d e z ., Vermomde
en naamlooze schrijvers (Leid. 1883) I, kol. 18, II, kol. 672, no. 4392 en 4393;
Naamregister v. Nederd. boeken tot 1787, 366.
Knipscheer

[Muller, Wilhelm Diederich Statius]
MULLER (Wilhelm Diederich S t a t i u s ), geb. te Amsterdam 4 Aug. 1810, overl. te
Baarn 10 Mei 1879. Hij was sedert 20 Aug. 1837 als luthersch proponent werkzaam
te Tiel, sedert Jan. 1842 als predikant te Brielle en Hellevoetsluis, sedert 20 Oct.
1844 te Bodegraven, sedert 18 April 1847 te Zutfen, sedert 1 Nov. 1857 te Schiedam;
emeritus 1 Oct. 1875. Hij schreef en vertaalde verscheidene werken, o.a.
Geschiedenissen van den Bijbel, ingerigt voor catechizatiën, school- en huisgebruik,
drie stukjes (Thiel 1839); Waarom viert gij den sterfdag van Jezus? (Schiedam
1854); Gethsemane .... (1860); Bezwaren tegen het voorstel van Jhr. Mr. J. de Bosch
Kemper .... (Vlaard. 1875). Johan Willem Statius Muller (die voorgaat) was zijn vader
(vergelijk ook dl. II, kol. 992).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. in de Luth. Kerk van Ned. ('s
Gravenh. 1925), 225; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1833-49), 593, 633;
Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-82), 61, 179, 945, 1111, 1329, 1372.
Knipscheer

[Mulrepas, Hendrik van]
MULREPAS (Hendrik v a n ), heer van Rimburg, in oorkonden vermeld 1287-1323,
zoon van Willem (die volgt). Hij wordt het eerst vermeld in 1287, toen de zonen van
den voogd van Eijs verklaarden op aansporing van den ridder van Scharnoite en
van den edelen Hendrik Mulrepais het Mariastift te Aken in het rustig bezit van zijn
hof en de overige goederen te Gulpen te laten. Den 5. April 1289 deed hij afstand
van verschillende vorderingen aan keulsche burgers en in 1290 was hij getuige van
Jan I hertog van Brabant, toen deze aan Arnold II den Jonge van Julemont, heer
van Wittem, den hof te Epen schonk. In 1291 bezegelde hij mede een oorkonde
van Lambert van Strijthagen, Jan van Retersbeek, Jan van Patteren en anderen;
en den 3. Febr. 1295 met zijn neef Willem van der Kemenade de oorkonde door
welke Arnold II van Wecham (Wittem) het klooster Val-Benoît zijn goederen te
Simpelveld schonk, welke hij door ruil met Hendrik van Mulrepas had verkregen.
Hij overleed in 1323 en werd als heer van Rimburg opgevolgd door zijn schoonzoon
G e r a r d v a n M e r o d e , echtgenoot zijner dochter W i l h e l m i n a , die 24 Maart
van genoemd jaar de beleening ontving met den burg en de heerlijkheid Rimburg.
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326, preuves, 127; H. H a n s s e n , Die Rimburg (Aachen 1912), 82-84, 316-317.
Verzijl

[Mulrepas, Willem van]
MULREPAS (Willem v a n ), heer van Rimburg, in oorkonden vermeld 1253-95. Hij
was den 13 Maart 1253 getuige van Walram IV hertog van Limburg, toen deze
Elisabeth van Brabant, weduwe van Gerard heer van Wassenberg, met diens
nagelaten goederen beleende; en eveneens den 20, Maart 1258, toen deze hertog
zijn in het graafschap Daelhem gelegen goederen aan Hendrik III hertog van Brabant
verkocht. Den 28. Jan. 1269 bleef hij met Hendrik III graat van Luxemburg en andere
graven en ridders, op boete van 10.000 keulsche mark, borg er voor, dat Walram
IV hertog van Limburg, die door de Keulenaars voorloopig voor drie weken uit de
gevangenschap was ontslagen, niets vijandelijks tegen die stad zou ondernemen,
en na zijn verlof wederom in de gevangenis terugkeeren moest, en in geval deze
in gebreke zijner belofte bleef, zouden zijn borgen, de edellieden acht dagen, en
de ridders en burgvoogden vier dagen, na gedane opeisching, zich deels naar
Keulen, deels naar Aken, deels naar Duren en deels naar Gulik in gijzeling begeven
totdat de 10.000 mark betaald zouden zijn. Den 12. Dec. 1282 was hij getuige van
Willem IV heer van Horn en diens gelijknamigen zoon, toen deze aan de rijksabdij
Thorn verkochten en afstand deden van alle belastingen en beden, die
eerstgenoemde heer, als voogd van het land van Thorn, aldaar kon heffen. Hij wordt
in die akte dominus Molrepais senior, miles genoemd. Hij nam onder de vazallen
van den hertog van Limburg een aanzienlijke plaats in, maar werd desniettemin
zeer gevreesd door de kooplieden, die zijn slot, dat een echt roofnest was, moesten
passeeren. Het was in dien tijd met de veiligheid zeer slecht gesteld. De ridders
vergenoegden zich niet alleen er mee, reizigers en kooplieden uit te schudden en
te mishandelen, maar sleepten hen ook naar hun burgen, waar zij in de diepste
torenkerkers werden geworpen, om zoodoende van hun bloedverwanten losgelden
te kunnen afpersen. In 1278 sloeg hertog Jan I van Brabant het beleg voor het
kasteel Rimburg, nam het na een zwaren strijd in en liet de vestingwerken er van
grootendeels slechten. Willem van Mulrepas, die in 1278 drost van Limburg werd,
koos in den opvolgingsstrijd over dat hertogdom (1283-88) de partij van hertog Jan
I van Brabant. Deze strijd werd door den slag van Woeringen (5 Juni 1288) ten
gunste van den hertog van Brabant beslist. Den 9. Juni 1292 verklaarde hertog Jan
I van Brabant van den graaf van Vlaanderen, voor Arnold den Jonge van Julemont,
heer van Wittem, en voor Willem van Mulrepas 5000 tournoisen ontvangen te
hebben. Waarschijnlijk leefde Willem nog in 1295, daar hij in een oorkonde van 3
Febr. van dat jaar nog genoemd wordt met zijn zoon Hendrik (die voorgaat). Behalve
deze had hij een dochter J u t t a , die met Arnold II van Julemont, heer van Wittem
(vgl. VII, kol. 1330) huwde.
Zie: S.P. E r n s t , Histoire du Limbourg VI, 249, 268, 291, 298, 307, 416; E d .
R o s e n k r a n t z , Julemont in Maasgouw (1895), 7; J o s . H a b e t s , De archieven
van het kapittel der hoogadellijke rijksabdij Thorn I (1889), 54-56 (oorkonde 62);
Rijmkroniek van Jan van Heelu, ed. J.F. W i l l e m s (Brussel 1836), 44, 59, 127,
137, 144; H. H a n s s e n , Die Rimburg (Aachen 1912), 70-82, 315-316.
Verzijl

[Munnikhuyzen, Frans]
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MUNNIKHUYZEN (Frans), geb. te Amsterdam. Hij werd luthersch predikant te
Schiedam 24 Juni 1764 tot 16 Mei 1790. Hij schreef: Antwoord op de
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vraag: Zijn er goede gronden om Gode hartstogten toe te schrijven? (Amst. 1796).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. in de Luth. Kerk van Ned. ('s
Gravenh. 1925), 226; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 418.
Knipscheer

[Munnikhuyzen, Jan Hendrik]
MUNNIKHUYZEN (Jan Hendrik), geb. te Amsterdam. Hij werd luthersch predikant
te Edam in 1760, adjunct-predikant te Zwolle 21 Dec. 1766, predikant te Rotterdam
16 Oct. 1768; geschorst 1 Febr. 1774; legde zijn ambt neer 7 Juni 1774. Over de
zaak van het neerleggen van zijn ambt verschenen in 1773 eenige geschriften.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk van Ned. ('s
Gravenh. 1925), 226v.
Knipscheer

[Munter, Jan Jansz.]
MUNTER (Jan Jansz.), geb. te Harlingen in 1570, begr. te Amsterdam in de Nieuwe
Kerk 4 Sept. 1617. Hij was een aanzienlijk koopman te Amsterdam en behoorde
tevens tot de voornaamste leden van de Waterlandsche Gemeente der
Doopsgezinden aldaar, hetgeen blijkt uit de volgende aanteekening in het zgn.
o

Memoriael voor Reinier Wybrandtsz.: ‘A . 1612 (ben ick Reynier Wybrandtsz.) den
17 Januarij van Lubbert Gerritsen (vgl. dl. VIII, kol. 596) op sijn cranckbedde op een
dingdach s'avonts omtrent 4 uuren int leerampt bevestigt nae dattet bij de gemeente
also besloten was en waren daer present Hans de Ries als leeraer, Freerck Jacobsz.,
Cornelis Symonsz., Jan P(ietersz.) Vreelandt, Dirck de Cuyper, als dienaers, met
noch van de voornaemste br(oedere)n Claes C(ornelisz.) Anslo, Cornelis Albertsz.,
Jan Munter en Willem Dirxen.’
Munter was als koopman en reeder in de Warmoesstraat te Amsterdam gevestigd.
In Jan. 1599 kocht hij het huis ‘de drie putgen’ op den Singel buiten Jan Roodenpoort.
Daarna kocht hij het in 1595 door de Compagnie opgerichte bakhuis aan den
Binnen-Amstel, waar de noodige scheepsbeschuit werd gebakken. Toen de
Compagnie de beschikking kreeg over het Stadsbushuis (1603), vergaderde de
gemeente van John Smyth (zie art.), een afgescheiden gemeente der Brownisten,
in het zgn. bakhuis van Munter. Verscheidene leden der gemeente schijnen ook in
de voormalige woningen der bakkersknechts te zijn gehuisvest. Door Jan Munter
kwam John Smyth in aanraking met de Waterlandsche Gemeente, waarbij hij zich
aansloot.
Jan Munter huwde in 1596 te Amsterdam met S a r a T h o m a s d r . v a n
T o n g e r l o o (1578-1642), uit een geslacht, dat tot de Vlaamsche Doopsgezinde
Gemeente behoorde. Na den dood van Munter (hij woonde bij zijn overlijden op de
Heerengracht en liet een vermogen van ƒ 200.000 na) hertrouwde zijn weduwe 1
Mei 1622 met den Iijnwatier A n t h o n i L i e v e n s z . M o e n s , weduwnaar van
M a r g a r e t h a L i j n t g e n s , een dochter van den bekenden koopman Lijntgens
(dl. VII, kol. 819).
Munter's broeder B a r t h o l o m e u s , geb. te Harlingen in 1569, vestigde zich
eveneens te Amsterdam, waar hij op de westfriesche korenmarkt woonde en tot de
vooraanstaande kooplieden behoorde. Door Hans de Ries liet hij zich op 10 Mrt.
1616 doopen bij de Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden te Amsterdam.
Hij werd in 1621 wegens het invoeren en verhandelen van valsche munt bij vonnis
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van schepenen levenslang verbannen. Reeds Jan Munter's zoon J o a n (1611-85)
werd een aanhanger van de staatskerk, bracht het achtereenvolgens tot
bewindhebber der O.I.C. 1638,
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schepen 1653, burgemeester 1670 enz. en werd de stamvader van het
burgemeesterlijk, later geadeld, doch thans in mannelijke lijn uitgestorven geslacht
Munter.
Zie: Memoriael voor Reinier Wybrandtsz. (in Doopsgezind Archief te Amsterdam);
Navorscher (1880), 487; J.G. d e H o o p S c h e f f e r , De Brownisten te Amsterdam
in Verslagen en Mededeelingen van de Koninklijke Academie van Wetenschappen,
Afd. Letterkunde, 2e reeks, 10e dl. (1881), 350 e.v.; J.E. E l i a s , De vroedschap
van Amsterdam I, 625 e.v.; Maandschrift De Ned. Leeuw (1932), 39.
Wijnman

[Mutsaers, Bernardus Jacobus]
MUTSAERS (Bernardus Jacobus), geb. te Tilburg 16 Juni 1795, overl. aldaar 20
Aug. 1872, was de oudste zoon van B. A r n o l d u s M u t s a e r s en M a r i a
Elisabeth de Greef.
Hij werd als zijn vader wijnhandelaar en werd in Oct. 1835 gekozen tot lid van
den raad der stad Tilburg en 1 Juli 1842 door zijn medeleden tot lid der Provinciale
staten van Noord-Brabant. Dezen kozen hem 9 Aug. 1843 tot 1id van Gedeputeerde
staten. Na de herziening der grondwet en de totstandkoming der kieswet werd hij
3 Sept. 1850 in het kiesdistrict Tilburg tot statenlid en 10 d.a.v. tot Gedeputeerde
herkozen.
Bij zijn periodieke aftreding tegen Juli 1868 verzocht hij niet voor een herkiezing
in aanmerking te komen en werd hij 12 Mei door zijn zoon W.P.A. Mutsaers (dl. II,
kol. 968) vervangen.
Hij huwde E l i s a b e t h B o e s t , gedoopt 26 Apr. 1799, overl. 4 Mei 1834 en
daarna C a t h a r i n a v a n R o e s s e l , gedoopt 11 Nov. 1808, overl. 25 Juli 1848.
Bij de eerste had hij den genoemden zoon.
Ramaer

[Mutsaers, Mr. Jacobus Arnoldus]
MUTSAERS (Mr. Jacobus Arnoldus), geb. te Tilburg 28 Jan. 1805, overl. te 's
Gravenhage 2 Febr. 1880, was de jongste zoon van B.A. M u t s a e r s en M.E. d e
Greef.
Hij studeerde en promoveerde aan een zuid nederlandsche hoogeschool en zette
zich vervolgens als advocaat te Tilburg neder.
Op 1 Juni 1833 werd hij, die reeds eerder tot lid van den raad gekozen was, door
zijn medeleden gekozen tot lid der Provinciale staten van Noord-Brabant en dezen
kozen hem 9 Juli 1835 tot lid van Gedeputeerde staten. Op 8 Juli 1841 kozen de
Staten hem tot lid der Tweede Kamer. Hij moest dus ontslag verkrijgen als
Gedeputeerde.
Op 28 Juli 1842 werd hij benoemd tot kantonrechter te Tilburg, een ambt, dat wel
met het Kamerlidmaatschap vereenigbaar was. Men bleef hem te Tilburg ‘den
affekaot’ noemen, ook nadat hij deze functie sedert 1842 niet meer uitoefende.
Hij was als Kamerlid meestal medestander van Luyben (dl. VIII, kol. 1079), die
omstreeks 1830 wel heftig in de oppositie geweest was, maar die later zeer gematigd
geworden was. In dezen tijd was Storm (dl. V, kol. 821) de eenige, die zich geheel
bij de liberalen aansloot. Hij was b.v. van oordeel, dat een grondwetsherziening van
de regeering behoorde uit te gaan en stemde dan ook 30 Mei 1845 tegen het in
overweging nemen van de voorstellen tot grondwetsherziening der 9 mannen, dat
toen met 34 tegen 21 stemmen verworpen werd.
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Hij werd, nadat zijn broeder (die voorgaat) tot lid van Gedeputeerden gekozen
was, weder 5 Oct. 1843 tot lid van den raad van Tilburg gekozen. Toen de grondwet
van 1848 tot stand gekomen was, werd hij in het kabinet de Kempenaer (dl. III, kol.
677)-van Heemstra (dl. III, kol. 558)
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op 24 Nov. 1848 opgenomen als minister van Roomsch-Katholieken eeredienst.
Bijna tegelijk werd hij bij de verkiezingen ingevolge die grondwet 27 Nov. herkozen
tot lid der Tweede Kamer, nu voor het district Tilburg.
Met genoemd kabinet trad Mutsaers 1 Nov. 1849 als minister af. Hij werd 16 d.a.v.
benoemd tot lid van den Hoogen Raad.
Toen Lightenvelt (dl. VIII, kol. 1044) ruim een half jaar na de Aprilbeweging tot
gezant te Parijs benoemd zou worden, werd Mutsaers door minister van Hall (dl.
VII, kol. 517) gepolst of hij weder minister van Roomsch-Katholieken eeredienst zou
willen worden. Hij was van oordeel, dat het kabinet zich met gematigdheid tegenover
de Roomsch-Katholieken gedragen had en, terwijl in Aug. te voren, toen Lightenvelt
de reis naar Rome tot onderhandeling met den pauselijken stoel aanvaardde, geen
enkele Roomsche van beteekenis bereid was, zijn portefeuille eenige maanden
waar te nemen, stemde Mutsaers er nu in toe, zijn opvolger te worden. Hij werd 31
Dec. 1853 benoemd. Dit was het bewijs, dat de pacificatie, op welke van Hall roemde,
werkelijk had plaats gevonden.
Voortaan zien wij Mutsaers telkens afwisselen tusschen minister (steeds van
Roomsch-Katholieken eeredienst) en lid van den Raad van State.
Het kabinet van Hall-van Reenen (dl. II, kol. 1176) trad 1 Juli 1856 af; 23 Juni
werd hij benoemd tot lid van genoemden raad. Hij bleef het departement nog tot 1
Aug. d.a.v. waarnemen omdat er nog geen geschikt opvolger was; toen die gevonden
was, aanvaardde hij op laatstgenoemden dag het lidmaatschap.
Opnieuw werd hij 23 Febr. 1860 minister in het kabinet van Hall-van Heemstra.
Met dat kabinet trad hij 14 Mrt. 1861 af en 29 d.a.v. werd hij weder lid van den raad.
Toen dit lichaam gereorganiseerd werd, werd hij 27 Juni 1862 met ingang van 1
Juli opnieuw daarin opgenomen.
Hij werd 9 Febr. 1867 lid eener staatscommissie tot herziening der wetgeving op
de eigendomsoverdracht van onroerende goederen, van het hypotheekstelsel en
van het notariaat. Nadat deze commissie haar voorstellen had ingediend, werd zij
27 Juni 1870 ontbonden.
Met het oog op zijn leeftijd verzocht hij ontslag, dat hem 23 Febr. 1877 eervol
verleend werd. Hij werd tegelijk benoemd tot minister van staat.
Hij huwde A n n a A d e l i a v a n D o o r e n , geb. 16 Sept. 1805, bij wie hij 6
zonen en 2 dochters had.
Ramaer

[Mützenbecher, Esdras Heinrich]
MÜTZENBECHER (Esdras Heinrich), geb. te Hamburg in 1744. Vóór hij te 's
Gravenhage hoogduitsch luthersch predikant werd op 3 Sept. 1775 was hij
academieprediker te Göttingen geweest. In Jan. 1780 werd hij predikant bij de
luthersche gemeente te Amsterdam. In 1789 vertrok hij naar Oldenburg, waar hij
tot General-superintendent benoemd was. Behalve zijn lijkrede op Jan Hendrik
Vorstius (zie in dit deel in voce) en eenige preeken enz., schreef hij: Sammlung der
geistlichen Lieder und Psalme .... herausgegeben unter den Aufsicht von E.H.
Mützenbecher (Amst. en Arnh. 1789); Korte geschiedenis van de .... luthersche
gemeente te Amsterdam, uit het Hoogduitsch (Amst. 1792) en Unterricht in der
Christlichen Lehre .... (1797, herdr. 1798 en 1802).
Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles, G. Konsé en J. Houbraken.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 227-229; J. D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der Amsterd. Lu
h. Gem. (Amst. 1856),
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166, 168, 170 v., 175-205, Bijl., 111, 115, 123; J. L o o s j e s , Gesch. der Luth. Kerk
in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 198 v., 202; Catalogus van de Bibl. v.d. Ver.
Doopsgez. Gem. te Amst. I (Amst. 1885), 284; Alphabet. naamlijst van boeken enz.
(1790-1831), 421; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans
1900), 789, no. 638.
Knipscheer

[Muykens, Bernardus]
MUYKENS (Bernardus), of B e r n a r d u s A r n o l d i , geb. te (of bij) 's Hertogenbosch
omstr. 1538, overl. te Leiden 18 of 19 Juli 1612. Hij was tot 1583 monnik in de orde
der kruisbroeders, en werd daarna luthersch predikant te Brussel tot 1585 en te
Aken tot 1591. Te Woerden beroepen moest hij reeds in 1592 wijken voor de
Gereformeerden aldaar. Hij werd toen beroepen te Leiden, van waar hij ook de
luthersche kringen bezocht te Rotterdam, Haarlem en Delft. In 1593 was hij
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gedurende zes maanden te Amsterdam werkzaam. Op 2 Jan. 1596 werd hij uit
Leiden verbannen. Sedert preekte hij in verschillende steden van Holland, en hij
ontving in Nov. 1596 een aanstelling als ‘kwartierprediker’ te Woerden, Bodegraven,
Gouda en Rotterdam. Hij woonde toen te Gouda. In 1601 te Leiden beroepen tot
vast predikant, mocht hij zich daar nog niet vestigen. Zoo bleef hij zwervend tot
1611. Na zijn dood gaf Arnoldus Glaserus (zie dl. II, kol. 481) van hem uit: Passie,
of het lijden en sterven onses Heeren Jezus Christus .... in seven sermoonen (Leyden
1613).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk van Ned. ('s
Gravenh. 1925), 229v.; J.W. P o n t , Het Lutheranisme in Ned. vóór 1618 (Haarl.
1911), 385 v., 393, 430, 493, 508 v., 512, 514 v., 532, 534 v., 545.
Knipscheer
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[Naamen, Mr. Johannes Sebastiaan van]
NAAMEN (Mr. Johannes Sebastiaan v a n ), geb. te Leiden 22 Apr. 1801, overl. te
Amsterdam 29 Mrt. 1852, was de zoon van Mr. P i e t e r J o h a n v a n N a a m e n
v a n S c h e r p e n z e e l en E l i s a b e t h A g a t h a B i s d o m . Hij studeerde te
Utrecht, waar hij 15 Mei 1820 en opnieuw 1 Mei 1821 werd ingeschreven en waar
hij 8 Juni 1825 in de rechten promoveerde op een dissertatie De confessione partis
in judicio facta.
Hij werd advocaat in zijn geboortestad en 18 Oct. 1835 tot rechter in de rechtbank
van eersten aanleg aldaar benoemd. Op 16 Sept. 1838 ging hij over naar de
arrondissements-rechtbank aldaar.
Daar hij van gematigd liberale richting was, viel de aandacht der leden van de
Staten van Noord-Holland, van welke zijn vader lid was, op hem en werd hij door
hen 4 Juli 1844 tot lid der Tweede Kamer gekozen. Hij was van de richting van van
Hall (dl. VII, kol. 517), die in den aanvang van zijn bewind voor zeer vooruitstrevend
gehouden werd, maar langzamerhand conservatief heette, en bovendien een zeer
ijverig Protestant.
In Juli 1847 werd in de Tweede Kamer het ontwerp van den eersten titel van het
tweede boek van het strafwetboek behandeld. Door den minister van Justitie van
Maanen (dl. III, kol. 803) was in 1842 een ontwerp hiervoor ingediend, waarin eenige
artikelen voorkwamen, volgens welke aan geestelijken van alle gezindten verboden
werd om brieven, proclamaties enz., van een vreemde mogendheid afkomstig, hier
te lande af te kondigen. Deze artikelen waren nu door de regeering bij een nieuwe
indiening weggelaten. Men zeide, dat de artikelen, die het recht tot het afkondigen
van pauselijke brieven, allocuties enz. tegengingen, waren weggelaten om de r.-k.
leden, die van zins waren, tegen de begrootingen der conservatieve regeering te
stemmen, daarvan af te houden door hun dit recht, het zoogenaamde recht van
placet, te vergunnen.
Op 19 Juli bestreed van Naamen dezen titel; hij wenschte dit artikel weder
opgenomen te zien. Naar aanleiding van de bezwaren in de afdeelingen had de
regeering een artikel opgenomen, waarin
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alleen straf bedreigd werd tegen het door geestelijken afkondigen van aan de
regeering vijandige of tot verzet ophitsende geschriften. Maar dit achtte van Naamen
niet voldoende. Niettegenstaande de minister van justitie de Jonge van Campens
Nieuwland door dit laatste artikel aan alle redelijke eischen tegemoetgekomen was,
stelde van Naamen zijn medeleden verwerping van den geheelen titel voor. Zeer
vele leden spraken na hem, min of meer in zijn geest; slechts Luzac en Corver Hooft
verklaarden zich met het nieuwe artikel evenals de Roomschen tevreden. De geheele
titel (er was geen recht van amendement) werd 21 Juli 1847 met 41 tegen 15
stemmen verworpen; onder deze 15 waren 9 van de 10 roomsch-katholieke leden.
De begrootingen werden gered doordat de roomsche leden, met uitzondering van
den radicalen Storm (dl. V, kol. (821) voorstemden.
Overigens heeft van Naamen geen bijzondere rol in de Kamer gespeeld.
Toen, ook met van Naamen's medewerking, de grondwet in 1848 herzien was,
werd hij 14 Dec. van dat jaar in het kiesdistrict Amsterdam 2 tot lid der Kamer
herkozen; alle 5 leden uit Amsterdam behoorden tot de gematigde partij.
Na de ontbinding der Kamer ingevolge de kieswet werd hij, daar hij met het oog
op zijn gezondheid verzocht, niet meer in aanmerking te komen, op 27 Aug. 1850
vervangen. Evenwel werd hij, in hetzelfde district Amsterdam 2, op 3 Sept. d.a.v.
tot lid der Provinciale staten van Noord-Holland gekozen. Dit, evenals rechter, bleef
hij tot zijn overlijden.
Hij huwde 22 Jan. 1826 F e r d i n a n d a A n n a baronesse v a n L y n d e n , geb.
1 Juli 1804, overl. 22 Dec. 1857.
Zijn portret bestaat in steendruk door een onbekende (gedrukt bij Mieling).
Ramaer

[Nederburgh, Mr. Cornelis Bastiaan]
NEDERBURGH (Mr. Cornelis Bastiaan), geb. te Voorburg 14 Sept. 1790, overl. te
Warmond 22 Febr. 1865, was de oudste zoon van Mr. Sebastiaan Cornelis
Nederburgh (dl. V, kol. 357) en E l i s a b e t h G e e r t r u y S c h e l t u s .
Hij werd 14 Sept. 1807 als student te Leiden ingeschreven en promoveerde aldaar
11 Dec. 1810 in de rechten op stellingen.
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Hij werd advocaat te Naaldwijk en in 1811 griffier bij het vredegerecht aldaar en 10
Sept. 1816 vrederechter. Op 16 Juni 1827 werd hij in het kiesdistrict Naaldwijk door
de eigenerfden tot lid der Provinciale staten van Holland gekozen. Hij verkreeg nu
ontslag als vrederechter. Zijn medeleden in Zuid-Holland kozen hem 3 Juli 1834 tot
lid van Gedeputeerde staten en als Statenlid ging hij na de splitsing der provincie
Holland in Nov. 1840 ook naar Zuid-Holland over.
Op 7 Juli 1842 volgde zijn verkiezing tot lid der Tweede Kamer, hetwelk toen
onvereenigbaar was met lid der Staten en dus ook met Gedeputeerde.
Hij was een onafhankelijk man, maar neigde naar de liberale beginselen. Hij
stemde tegen het in overweging nemen van het voorstel tot grondwetsherziening
der 9 mannen, dat 30 Mei 1845 met 34 tegen 21 stemmen verworpen werd. Hij werd
6 Juli 1848 met 39 stemmen herkozen tegen 37 op Thorbecke, waaruit wel is af te
leiden, dat hij tot de conservatieven behoorde. In 1848 vereenigde hij zich als de
meeste gematigde conservatieven met de nog verder gaande, nu door de regeering
voorgestelde grondwetsherziening. Bij de verkiezingen volgens de nieuwe grondwet
werd hij nergens candidaat gesteld en zijn lidmaatschap eindigde dus in Febr. 1849,
den dag voordat de nieuwe Kamer bijeenkwam. Nu werd hij evenwel 1 Juni 1849
weder in het district Naaldwijk tot lid der Provinciale staten van Zuid-Holland en bij
de eerste samenkomst 5 Juli d.a.v. weder tot Gedeputeerde gekozen.
Op 3 Sept. 1850 werd hij na de invoering der Provinciale wet herkozen, maar nu
in het district 's Gravenhage 1 en op 25 d.a.v. ook als Gedeputeerde. In Nov. 1852
werd hij toegewezen aan het district Vlaardingen, waarvoor hij geregeld tot zijn
overlijden zitting hield. Hij verhuisde in 1852 van Naaldwijk naar Warmond.
Hij huwde 29 Juni 1825 jkvr. C l e m e n t i a C o r n e l i a E l i s a b e t h G e v e r s ,
geb. 5 Oct. 1798, overl. 8 Apr. 1875, bij wie hij 2 zonen had.
Ramaer

[Nederhoed, Jelte]
NEDERHOED (Jelte), geb. te Loppersum den 3 Juli 1835, gest. te Middelstum den
9 October 1898. Hij was een zoon van den schoenmaker C o r n e l i u s J a n s
N e d e r h o e d en T r i j n t j e B e r e n t s v a n d e r S l o o t , studeerde aan de
Theologische School te Kampen, werd in 1866 christelijk afgescheiden gereformeerd
predikant te Heerenveen, in 1868 te Middelstum, waar hij tot zijn dood werkzaam
was.
Hij deed zich kennen als een krachtig voorstander van het bijzonder onderwijs,
was meermalen candidaat voor de Tweede Kamer en had groote kanselgaven. Hij
was het vooral, die met zijn kerkeraad het initiatief nam in het jaar 1869 een nieuw
gereformeerd kerkgebouw met pastorie te stichten op het zuidoostelijk gedeelte van
Middelstum en in 1877 een nieuwe school met onderwijzerswoning voor geref.
onderwijs op het zuidwestelijk gedeelte van het aloude Asinga-hof, midden in het
dorp gelegen. Den 16. Januari 1870 werd die kerk in gebruik genomen.
Hij gaf in het licht: De laatste preek in de oude en de eerste preek in de nieuwe
kerk der Chr. Ger. gem. te Middelstum, uitgesproken op de Zondagen, den 9. en
den 16. Januari 1870, uitgegeven te Groningen bij G.J. R e i t s . Teksten waren voor
de eerste: Exod. 33:14 en 15, voor de tweede: Gen. 28:17b. Voorts: Het goed recht
der Christelijke school. Rede uitgesproken in den avond van den dag der opening
van de Chr. school te Leens op
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den 17 November 1875. Verschenen bij G.J. Reits te Groningen. Vervolgens een
leerrede: De taak van den Evangelie-dienaar. Tekst 2 Petr. 5:2 en 3, ter bevestiging
van Ds. J. Slager te Nijverdal op Zondag den 27 October 1878. Dan een Nutsrede
betreffende Maatschappelijke toestanden, uitgesproken te Uithuizermeeden, den
23 Mei 1880, uitgegeven te Amsterdam bij P. van der Sluys Jr. Alsmede een leerrede:
De Man van Smarten, over Zondag 15 van den Heidelbergschen Catechismus, uit
een bundel van 53 leerredenen over den Heid. Cat. uitg. bij J. Haan te Delfzijl 1883.
Hij was gehuwd 3 Maart 1865 met R e n s k e N a u t a , geb. te Leeuwarden 14
Juli 1815, overl. te Middelstum 11 Juni 1890. Zij was wed. van H.R. B u s m a te
Kampen.
Ds. J.C. Nederhoed stierf kinderloos. Hij was tot zijn dood penningmeester der
Theologische School te Kampen en een zeer markante figuur van de tweede
generatie der Afscheiding.
Wumkes

[Neer, Aart van der]
NEER (Aart v a n d e r ), schilder, werd omstr. 1603 te Gorcum (?) of Amsterdam
geboren en is aldaar gestorven den 9. Nov. 1677. Waarschijnlijk was hij een leerling
van beide of een der broeders Camphuyzen, die ook in Gorcum hadden geleefd.
Een van hen, Rafael, was in 1642 getuige bij den doop van C o r n e l i a , dochter
van A.v.d.N. In zijn jeugd moet v.d.N. opzichter geweest zijn in de buurt van Gorcum;
vóór 1640 ging hij echter naar Amsterdam, gehuwd zijnde met L i j s b e t h G o v e r s ,
die vier jaar jonger was. Hij had, behalve twee dochters drie zonen, waarvan een,
E g l o n , ook schilder werd. A.v.d.N. leefde in behoeftige omstandigheden, hij was
eerst wijnhandelaar, daarna in de jaren 1658-62 herbergier, o.a. in ‘de Graeff v.
Hollant’; in 1662 ging hij bankroet. Wij hooren van hem in 1640 als schilder, maar
hij is dan ook reeds volleerd. In zijn nalatenschap bevonden zich slechts weinig
schilderijen: zij waren niet veel waard, een van 20, een van 10 gulden, de andere
waren minder waard, de heele nalatenschap werd op ƒ 281 geschat. Er schijnt nog
een andere A.v.d.N. geweest te zijn; in 1677 bestonden er twee.
V.d.N. schilderde landschappen en was beroemd om zijn maanlandschappen en
wintergezichten. Niet alleen wat betreft de belichting, maar ook wat betreft de
perspectief toonde v.d.N. zijn eigenaardige persoonlijkheid. Zijn schilderijen hebben
een breed voorgrondsplan meestal verlevendigd door visschers of jagers. V.d.N. is
realistisch in de keuze zijner vlakke landschappen met diepen horizon, zooals ook
A. Arentz., doch stemming is er door het licht. Gewoonlijk laat hij het water, kanaal
of rivier, waarvan de beide oevers te zien zijn, naar den achtergrond vloeien, het
vluchtpunt is dikwijls een lichtbron. Naar den achtergrond toe wordt de compositie
verdeeld in horizontale strepen waarvan het silhouet miniatuurachtig en spits is.
V.d.N.'s schilderijen hebben ook veel overeenkomst met het werk van Claude Lorrain.
V.d.N.'s opbouw is steeds fijn gekozen, van belang is ook de weerspiegeling in het
watervlak van de beide vlakke oevers. Zijn maanlandschappen zijn donker bruin,
doch steeds dun geschilderd; zijn winterlandschappen (de beste zijn degenen, die
het minst stoffage hebben) met citroengele zonsondergangen gaan over in
blauwgroene of rose tinten naast een glaziggroene ijskleur; wij kennen ook zeer
schoone sneeuwstormen van hem; zijn zonsondergangen hebben veel rood aan
de figuren, de hemel wordt naar boven toe meer en meer groen grauw; een
eigenaardigheid van zijn voorstellingen met
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branden is, dat de lichtbron het formeele centrum van zijn schilderij vormt.
V.d.N. is een schilder van stemmingen, evenals J. Ruisdael, maar hij was in leeftijd
ouder dan deze en reeds 50, toen R. naar Amsterdam kwam; v.d. N,'s schilderijen
zijn echter niet zoo melancoliek als die van R. Het schijnt dat A. Cuyp wel eens
figuren in zijn landschappen schilderde. R. Camphuyzen, zwager van v.d.N., heeft
dergelijke onderwerpen als deze gemaakt, maar A. v.d.N. was poëtischer en staat
op gelijke hoogte met Hobbema en Cuyp. Het schilderij van 1639 te Amsterdam
(Rijks Mus.) moet tot de vroege werken gerekend worden, zooals uit vergelijking
met andere gesigneerde schilderijen blijkt, die lijken op schilderijen door E. v.d.
Velde. Tot zijn beste werken behooren eenige iets latere schilderijen van 1642,
1643 en 1644, resp. te Kiel, in het bezit van Lady Wantage en (vroeger) bij den
hertog van Arenberg. Uit de jaren vijftig zijn zijn groote decoratieve werken met
lichtere kleuren; zijn meesterwerken zijn uit het eind der jaren vijftig; uit het begin
der jaren zestig zijn de brand- en ijsscènes. Zijn laatste werken zijn donker en zwaar.
Zijn navolgers waren o.a. Eg. v.d. Poel en A. van Borssum, ook werd hij later in
Frankrijk nagevolgd.
Het album Heyblocq in de Kon. Bibl. te 's Gravenhage bezit twee teekeningen
van hem. Zie verder over zijn teekeningen in Wurzbach (zie onder).
Naar hem graveerden o.a. Aliamet, Duret, Basan, Ploos v. Amstel, W. Kobell.
Zie o.a.: A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (1910) II, 221; de gegevens
in Rijks Prentenkabinet te Amsterdam; W. B o d e , Die Meister der holl. und vläm.
Malerschule (Leipzig 1917), 194; C. H o f s t e d e d e G r o o t , Beschreibendes und
krit. Verzeichnis der Werke der hervorr. holl. Maler des 17ten Jahrh. (Paris-Esslingen
1918) VII; W. S t e e n h o f f , De Nederl. Schilderkunst in het Rijks Museum I, 145,
II, 20, 37, III, 18; T h i e m e -B e c k e r , Lex. d. bild. Künstler i.v.
J.M. Blok

[Nemius, Dirk of Theodoricus]
NEMIUS (Dirk of Theodoricus), geb. te 's Hertogenbosch (jaar onbekend), zoon van
H u b e r t u s W i l l e m , die begraven is in de St. Pieterskerk aldaar, huwde in de
Sint-Janskathedraal met E m e r e n t i a v a n d e n S t a d e a c k e r e of
S t a d e n a c k e r 23 April 1573. Dirk was volgens een verklaring van den magistraat
van 's Hertogenbosch: ‘secretaire des capitaines de Bois-le-Duc puis greffier de
l'audience militaire’. Hij had zich verdienstelijk gemaakt voor de stad en voor den
Koning door het volbrengen van gevaarlijke zendingen. Hij was vurig katholiek. In
de St. Janskerk werden zijn zoons gedoopt: J a n , 19 Febr. 1578, waarschijnlijk
jeugdig gestorven; Henricus, 25 of 26 Sept. 1585 geboren en later Jezuïet geworden
(dl. VIII, kol. 1208); 6 Jan. 1588 werd Gaspar, geboren in het ouderlijk huis, in de
St. Jan gedoopt met als peter en meter Willem Cuypers en Gijsberte Wendelmoete.
Deze Gaspar is later bisschop van Antwerpen en aartsbisschop van Kamerijk
geworden (dl. VIII, kol. 1205-1208). Mr. Dirk N. overleed 1602 en werd in de St.
Janskerk begraven. Hij liet zijn vrouw achter met jeugdige kinderen, drie zonen en
een dochter. De derde zoon was Josef, geb. 7 Jan. 1591, overl. als Jezuïet 1629
(dl. VIII, kol. 1210). De dochter M a r i a huwde 26 April 1610 in de Sint Janskerk
met Christiaan Voochts Mathijszoon.
De priester en rector der latijnsche school te 's Hertogenbosch, Jan Nemius
Govertszoon (dl. VIII, kol. 1208) was een oom van Mr. Dirk.
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Emerentia Nemius, die 1612 meter was van Theodorus Voochts, zoon van Maria
Nemius, is waarschijnlijk een zuster, geen dochter van Dirk Nemius.
Zijn zoon Gaspar, de latere bisschop van Kamerijk (dl. VIII, kol. 1205), volbracht
de latijnsche studiën te 's Hertogenbosch, de filosofie en de theologie te Douai. Hij
ontving, nog tijdens het leven van zijn vader, als student de tonsuur van bisschop
Gijsb. Maes, 21 April 1601. De mindere orden en het subdiakonaat 4 en 5 Juni 1610
van den bisschop van Antwerpen, onder den titel van een kapelanij te Nuland. De
bisschop van Doornik wijdde hem diaken 28 Mei 1611. Joan. Richardot,
aartsbisschop van Kamerijk, diende hem de priesterwijding toe, 17 Maart 1612. Na
een korten tijd pastoor geweest te zijn, werd hij leeraar aan de universiteit te Douai
1613; 1617 werd hij plechtig tot doctor in de godgeleerdheid uitgeroepen. De syndicus
van 's Hertogenbosch, Jan van Thulden, bood aan Gaspar Nemius een verguld
zilveren beker aan met het ingegrift wapen der stad, toen hij namens de stad de
gelukwenschen voor het behaalde doctoraat overbracht.
De weduwe van Dirk Nemius woonde te Douai in bij haar zoon Gaspar, waar ook
haar kleinzonen studeerden. Twee van hen werden hooggeplaatste seculiere
priesters en een, nml. Christ. Voochts, werd Jezuïet (dl. VII, kol. 1284).
De moeder overleed aldaar 1627, zoodat zij de verheffing van haar zoon tot
bisschop niet meer beleefde.
Zie: Procès d'information pour la nomination de Gaspar Nemius, proposé pour le
siège épiscopal d' Anvers 1634, in: Bulletin de l'institut historique Belge de Rome
VIII (1928), 234.
Fruytier

[Neuhusius, Henricus]
NEUHUSIUS (Henricus), geb. 1614 te Leeuwarden, overl. na 1668, zoon van rector
E d o N., studeerde te Leiden in de rechten (17 Juni 1634), werd in 1636 advocaat
bij het Hof van Friesland, in 1650 pensionaris van Workum, en gaf in 1656 te
Leeuwarden, in een tijd dat de pest Friesland hevig teisterde, zijn dichtwerk uit
getiteld Extemporanea Poëmata, met een titelprent in het koper gestoken door P.
Langweer, en opgedragen aan den frieschen stadhouder Willem Frederik en
Gedeputeerden. Hij laat zich daarin kennen als klassiek gevormd man, die bijbelsche,
kerkelijke en vaderlandsche stof verwerkt, in den geest van zijns vaders Opus
posthumum. Ook bevat deze bundel veel gelegenheidsgedichten, die van belang
zijn voor de kennis van den frieschen adel en voor de geleerdengeschiedenis van
dit gewest.
Zie mijn opstel: De Extemporanea Poëmata fen Henr. Neuhusius in Sljucht en
Rjucht (Ljouwert 1930), 294-296, 309-311; en mijn Paden fen Fryslân (Boalsert
1932), zie Register.
Wumkes

[Neuman, Bruno]
NEUMAN (Bruno), geb. te 's Gravenhage 7 Juni 1830 als zoon van den volgende
en van K a t h a r i n a E l i s a b e t h S t i e n s . Hij ontving het eerste onderricht van
zijn vader en bekwaamde zich tot onderwijzer. Hij kocht 4 Mei 1860 van G.A. Burnier
diens bekende kostschool aan de Amsterdamsche Veerkade 14 te 's Gravenhage,
waarvan hij tot 1874 de leiding hield. In dat jaar deed hij de school over en verhuisde
hij naar Gouda. In 1877 keerde hij in den Haag terug, waar hij in 1881 weder een
kostschool inrichtte in de Willemstraat 50/52. Hier overleed hij 19 Aug. 1889. Neuman
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was gehuwd met J u l i e D e m a r t i n e s , welk huwelijk door echtscheiding werd
ontbonden, daarna met S o p h i a B l u m en in
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derde huwelijk met L o u i s e C a r o l i n a J e a n n e C a s t e r e n v a n
C a t t e n b u r c h , weduwe L. Zaalberg.
Moll

[Neuman, Jan Christoffel]
NEUMAN (Jan Christoffel), geb. te Amsterdam 14 Nov. 1805, vader van den vorige.
Hij werd in 1827 hoofd van de school der Ev. Luthersche gemeente te 's Gravenhage.
Hij schreef onder eigen naam eenige historische leerboeken en onder het
pseudoniem A. v a n d e n A m s t e l niet minder dan 11 historische romans, waarvan
6 in twee deelen; zooals De Hertog van Alva in de Nederlanden; De page van Karel
den Stoute; De vlaamsche visscher; Floris V, Graaf van Holland; Het huis Enghien;
Maarten van Rossem. De eerste verscheen in 1865, de laatste in 1887.
Hij overleed te 's Gravenhage 24 Mrt. 1891 en was gehuwd met K a t h a r i n a
E l i s a b e t h S t i e n s , die hem een zoon, en vervolgens met F r e d e r i k a
G e r a r d i n a S t u t t e r h e i m , die hem nog acht kinderen schonk, en in derde
huwelijk met J.H. A b e r s o n .
Moll

[Nicolaï, Mr. Pierre Thomas]
NICOLAÏ (Mr. Pierre Thomas), geb. te Aubel, prov. Luik, 6 Oct. 1763, overl. te Luik
16 Apr. 1836, zoon van J e a n P i e r r e N i c o l a ï , was vrederechter in zijn
geboorteplaats. Na zijn studiën te Luik volbracht te hebben en daar tot licencié en
droit te zijn bevorderd, werd hij advocaat te Luik, vervolgens rechter in het hof van
het hertogdom Limburg, rechter in de rechtbank van eersten aanleg te Luik,
raadsheer in het hooggerechtshof aldaar, in Jan. 1816 Kamerpresident en eindelijk
Jan. 1823 eerste president van dat hof. Onder dit hof ressorteerden de provinciën
Luik, Limburg, Namen en Luxemburg.
Hij werd 6 Juli 1820 door de Staten der provincie Luik tot lid der Tweede Kamer
gekozen en was daar de voornaamste vraagbaak op rechterlijk gebied. Hij was in
de zittingen 1822-23 en 1824-25 voorzitter der Kamer. Op 9 Mei 1826 werd hij tot
lid der Eerste Kamer benoemd en dit bleef hij tot de afscheiding van België. Op 1
Oct. 1830 werd hij nog door Willem I benoemd tot lid eener staatscommissie tot het
ontwerpen van wettelijke bepalingen om de noodige verandering te brengen in de
verhoudingen der twee groote afdeelingen des rijks. Door de daarop gevolgde
gebeurtenissen heeft deze benoeming geen gevolg gehad. Bij de organisatie van
de rechterlijke macht in België in 1832 werd hij gecontinueerd als eerste president
van het hof van appel te Luik.
Ramaer

[Nicolai, Rudolphus]
NICOLAI (Rudolphus), geb. te Leeuwarden Oct. 1770, overl. te Ried 20 Oct. 1831,
werd 18 Aug. 1793 bevestigd als predikant te Wons en Engwier, nam afscheid 6
Aug. 1797, deed intrede te Lollum 20 Aug. 1797, nam afscheid 2 Nov. 1806; was
vervolgens predikant te Arum (1806-12) en te Ried en Boer (1812 tot zijn dood). De
Maatschappij van landbouw te Amsterdam vereerde hem 8 Mei 1805 een zilveren
tabaksdoos met naam en vignet voor het beantwoorden van een prijsvraag over de
behandeling van de winterzaden en den zaaigrond.
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Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten in de Provincie Friesland
(Leeuwarden 1888), 245, 295, 318, 328; mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland
(Leeuwarden 1932) II, 27.
Wumkes

[Nierstrasz, Johannes Leonardus]
NIERSTRASZ (Johannes Leonardus) (1), ged. 15 Aug. 1762 te Maastricht, zoon
van J o h a n n e s L e o n a r d N. en M a g d a l e n a C l a e s s e n , overl. 2 Juni 1838
te Rotterdam, koopman aldaar, sinds 1824 kiezer, in 1820 lid, sinds 1831 voorzitter
van de Kamer van Koophandel.
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De rotterdamsche Kamer van Koophandel bezit zijn geschilderd portret.
Wiersum

[Nierstrasz, Johannes Leonardus]
NIERSTRASZ (Johannes Leonardus) (2), zoon van den vorige en van B a r b e r a
S o p h i a B r e m , geb. 14 Mrt. 1796 te Rotterdam, overl. te Aarlanderveen 2 Aug.
1828, begr. te Alphen, koopman en dichter. Hij trouwde te Rotterdam 29 Apr. 1818
met N e e l t j e E l i z a b e t h E l k m a n .
Wat zijn dichtkunst betreft, stond hij onder den invloed van zijn tijdgenooten
Immerzeel, Feith en Tollens. Hij gaf in 1813 te 's Gravenhage en in 1814 te
Rotterdam een groot gedicht uit: Opwekking aan mijne Landgenooten in 1813,
waarvan het origineele handschrift, met dat van tal van andere gedichten in één
deel vereenigd, in het Rotterdamsche Archief berust. Van zijn gedicht Frans
Naerebout (Leeuwarden 1826) is een tweede druk verschenen. Zijn dichtstuk
Dïthyrambe op Petrus Paulus Rubens werd met den gouden eerepenning bekroond
door het Koninklijk Genootschap van Taal- en dichtkunde te Antwerpen en uitgegeven
door John Howard (Leeuwarden 1822); het gaf den stoot tot de oprichting van de
Maatschappij tot de zedelijke verbetering der gevangenen in ons vaderland. De
titels van tal zijner andere gedichten worden bij Frederiks en van den Branden
vermeld.
In het pamflet: Nieskruid voor den Heer J.L. Nierstrasz Jr., gedrukt bij J.C. van
Kesteren te Amsterdam, wordt zijn litterair werk naar beneden gehaald.
In het laatst van zijn leven woonde hij te Aarlanderveen, waar hij tot burgemeester
was aangesteld; om gezondheidsredenen moest hij naar buiten.
Er bestaat van hem een portret, staalgravure door P. Velijn, naar H.W. Caspari,
met adres van J. Immerzeel, dat ook in den Muzenalmanak van 1828 voorkomt.
Zie: Alg. Konst- en letter-bode 1829 II, 402, 421; 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. Wdb. d.N.- en Z.-ned. lett. i.v.
Wiersum

[Nierstrasz, Johannes Leonardus]
NIERSTRASZ (Johannes Leonardus) (3), zoon van den vorige, geb. 26 Nov. 1822
te Rotterdam, overl. aldaar 2 Dec. 1881, gehuwd met A.M. M e s s c h a e r t , sinds
1860 secretaris der gemeente Rotterdam.
Fotografische portretten van hem berusten in het Rotterdamsche Archief.
Wiersum

[Nieuport, Charles François Ferdinand Antoine Florent le
Preud'homme d'Hailly burggraaf de]
NIEUPORT (Charles François Ferdinand Antoine Florent l e P r e u d 'h o m m e
d'H a i l l y burggraaf d e ), geb. te Parijs 13 Jan. 1740, overl. te Brussel 20 Aug.
1827, was de derde zoon van C h a r l e s F l o r e n t I d e s b a l d e l e
P r e u d 'h o m m e d'H a i l l y burggraaf d e N i e u p o r t en van M a r i e A n n e
C h a r l o t t e d'A l l e g a m b e . Zijn ouders woonden te Gent, maar reisden in Frankrijk
tijdens zijn geboorte. Hij ontving, nadat zij zich te Parijs gevestigd hadden, onderwijs
op het Jezuïeten-college Louis le Grand aldaar, en toen de Jezuïeten-orde in
Frankrijk in 1764 opgeheven werd, ging hij als luitenant in oostenrijkschen dienst,
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maar kort daarna nam hij als zoodanig ontslag om zich te wijden aan de orde van
St. Jan van Jeruzalem (de hospitaalridders), in welke orde hij reeds als 13-jarig
jongeling was opgenomen. Hij vertrok toen naar Malta en kwam omstreeks 1780 in
Frankrijk terug, waar hij hoofd der commanderij van Brie werd. Sedert werd hij ter
onderscheiding van familieleden de commandeur de Nieuport genoemd, ook in het
Koninklijk besluit, waarin
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hij tot lid der nederlandsche Tweede Kamer benoemd werd.
In 1786 werd hij tot commandeur zijner orde te Vaillaupont nabij Verlée (provincie
Namen) benoemd. Hij werd tegelijk zaakgelastigde dier orde in de Oostenrijksche
Nederlanden en vestigde zich te Brussel.
Hij was een groot wiskunstenaar en wijsgeer en heeft getracht die wetenschappen
nader tot elkander te brengen. Door de fransche revolutie werd hij geruïneerd, hij
vond in de beoefening der wetenschap zijn troost.
In den tijd, dat België onder fransch bewind was, is hij correspondent van het
parijsche Institut geworden. Hij was zeer ingenomen met den omkeer en met Willem
I, daar hij meende, dat diens bewind het juiste midden zou houden tusschen de
even onverdraagzame clericalen als de radicalen uit den revolutietijd.
Op 1 Sept. 1815 werd hij benoemd tot lid van de Tweede Kamer voor de provincie
Zuid-Brabant. Den korten tijd, dat hij lid van dit lichaam was, heeft hij verscheidene
redevoeringen gehouden, die getuigen van zijn aanhankelijkheid aan het vorstenhuis
en van zijn helder inzicht.
Hij achtte de reizen om het andere jaar naar 's Gravenhage te bezwaarlijk en
heeft daarom bij zijn periodieke aftreding tegen Oct. 1818 aan de zuidbrabantsche
staten verzocht, niet in aanmerking te komen. Hij werd 15 Juli van dat jaar vervangen.
De Koning verleende hem toen levenslang een jaargeld, gelijk aan de vergoeding,
die hij als Kamerlid gehad had. Daardoor waren zijn laatste levensjaren vrij van
geldelijke zorgen. Ook werd hij tot Kamerheer des Konings benoemd.
Reeds in 1777 was hij lid der toen opgerichte academie te Brussel geworden. In
1815 werd hij benoemd tot directeur dier nu weder opgerichte instelling. Ook werd
hij lid van het Koninklijk instituut te Amsterdam, van de Hollandsche en de Zeeuwsche
maatschappij der wetenschappen, en correspondent van de Koninklijke academie
te Stockholm. Eindelijk werd hij in Sept. 1817 curator van de Rijkshoogeschool te
Leuven.
Zijn wiskundig werk beweegt zich vooral op het gebied der differentiaal- en
integraalrekening en der waarschijnlijkheidsrekening. Op wijsgeerig gebied was hij
een tegenstander van Condillac. Quetelet schatte hem zeer hoog. Zijn belangrijkste
werken zijn: Mélanges mathématiques (Brux. 1794-99); Essai sur la théorie du
raisonnement (Brux. 1805); Un peu de tout, ou amusements d'un sexagénaire (Brux.
1818).
Hij was als Malteser ridder ongehuwd.
Ramaer

[Nieuport, Constantin François Antoine Joseph le Preud'homme
d'Hailly burggraaf de]
NIEUPORT (Constantin François Antoine Joseph l e P r e u d 'h o m m e d'H a i l l y
burggraaf d e ), geb. te Gent 24 Mei 1748, overl. te Brugge 5 Febr. 1835, was de
vijfde zoon van C.F.I. d e N i e u p o r t en M.A.C. d'A l l e g a m b e . Hij was onder
het oostenrijksche bewind eenigen tijd militair, maar nam ontslag om zijn goederen
te beheeren.
Hij werd in Febr. 1814 tot intendant, een ambt, gelijkstaand met prefect in den
franschen tijd en met gouverneur later, in het departement Lijs, ter standplaats
Brugge, benoemd. Toen de nederlandsche administratie werd ingevoerd, verkreeg
hij als zoodanig ontslag maar werd 1 Sept. 1815 tot lid der Eerste Kamer benoemd.
Dit bleef hij tot de afscheiding van België.
Hij was evenals zijn broeder (die voorgaat) een voorstander van het bewind van
Willem I.
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Hij huwde 7 Jan. 1780 M a x i m i l i a n e
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J o s e p h e d e V i n c h e n t , overl. 15 Apr. 1786 en 19 Nov. 1793 M a r i e A n n e
R o b e r t i n e d e M u r r a y , gedoopt 5 Sept. 1753. Bij de eerste had hij 2 zonen
en een dochter, bij de tweede een zoon.
Ramaer

[Nieuwenhuis, Dirk Bouma]
NIEUWENHUIS (Dirk B o u m a ), geb. 14 Sept. 1814, overl. 9 Maart 1873, commies
ter provinciale griffie van Friesland, een zeer werkzaam lid van het Frysk Selskip
tor fryske tael- en skriftenkennisse (1844). Hij gaf in het licht: De Avondster, Eene
historische fantaisie (Leeuwarden 1856); De Doodstraf (1864). Hij vertaalde uit het
Deensch: H.C. A n d e r s e n , De Dryade, Een sprookje uit den tijd der Parijsche
Tentoonstelling in 1867 (Utrecht 1869) en met T.R. Dijkstra: H.C. A n d e r s e n ,
Bazar eens Dichters (Gorinchem 1866). Zijn friesch werk vindt men vooral in het
jaarboekje Swanneblommen (1850-56). Verder zijn van hem op de Provinciale
Bibliotheek te Leeuwarden in handschrift verschillende dichterlijke vertalingen en
navolgingen van Hebel en Andersen. Ook beoefende hij de wapenkunde, waarvan
op de Prov. Bibliotheek verschillende proeven aanwezig zijn.
Zie: Systematische Catalogus der Prov. Bibliotheek van Friesland (Leeuwarden
1881) V, 1859.
Wumkes

[Nispen tot Pannerden, jhr. Frans Xaverius Jacobus van]
NISPEN TOT PANNERDEN (jhr. Frans Xaverius Jacobus v a n ), geb. te Zevenaar
25 Juli 1830, overl. te Zutfen 29 Apr. 1898, was de oudste zoon van jhr. C.E.J.F.
(dl. VIII, kol. 1223) en 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
Hövell van Swanenburg.
Hij studeerde van 12 Oct. 1849 tot 1852 te Leiden, en werd toen landbouwkundige.
Hij woonde eerst op den huize de Voorst bij Zutfen, daarna in die stad. Hij werd
reeds op zeer jeugdigen leeftijd, op 27 Mei 1856, in het kiesdistrict Zevenaar tot lid
der Provinciale staten van Gelderland gekozen en was hier reeds spoedig een der
hoofden van de roomsch-katholieke partij. Hij was reeds in 1866 candidaat voor de
Tweede Kamer en later herhaaldelijk van de rechterzijde voor de Eerste Kamer. Hij
werd eindelijk 21 Sept. 1889 tot lid van laatstgenoemd lichaam gekozen. Hij had
omtrent den ouden Rijnmond het zonderlinge denkbeeld, dat die open moest blijven
en dat daarvan een scheepvaartkanaal gemaakt moest worden. Op goede gronden
werd hij o.a. in de vergadering van 9 Febr. 1894 door zijn neef Leo (zie beneden)
bestreden.
Hij huwde 22 Apr. 1852 jkvr. A l e i d a C a t h a r i n a M a r i a E r n e s t i n a v a n
d e r H e y d e n , geb. 14 Aug. 1816, overl. 22 Sept. 1878, bij wie hij 5 dochters had,
en 7 Aug. 1883 C a r o l i n a P e t r o n e l l a J o h a n n a L a m b e r d i n a S m i t z ,
geb. 17 Sept. 1855, nog in leven, bij wie hij 2 dochters had.
Ramaer

[Nispen van Pannerden, jhr. Otto Carel Jan Christiaan Lodewijk
Maria van]
NISPEN VAN PANNERDEN (jhr. Otto Carel Jan Christiaan Lodewijk Maria v a n ),
geb. te Zevenaar 7 Mrt. 1844, overl. aldaar 23 Juni 1905, was de minst beduidende
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zijner in openbare betrekkingen opgetreden familieleden. Het was wel een sterk
bewijs hoeveel de familie in het kiesdistrict Zevenaar voor de Provinciale staten te
zeggen had, dat hij op 9 Nov. 1875 tot lid van dat college gekozen werd en dat er
toen vier van de vijf leden uit dat district van Nispens (twee maal twee broeders)
waren. Hij was reeds in 1871 lid van den raad en in 1875 wethouder van Zevenaar
geworden, ook al tegelijk met zijn neef R. van Nispen van Sevenaer (die volgt).
Hij huwde 28 Juli 1870 H e n r i ë t t e J o h a n n a L o u i s e C e c i l i a M a r i e
B o s c h v a n D r a k e n s t i j n , geb. 22 Nov. 1851, overl.
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12 Juli 1871, bij wie hij een dochter had en 19 Nov. 1873 jkvr. L o u i s e
J o s e p h i n e J o h a n n a M a r i e v a n G r o t e n h u i s v a n O n s t e i n , geb.
15 Sept. 1852, overl. 13 Oct. 1916, bij wie hij 6 zonen en 3 dochters had.
Ramaer

[Nispen tot Sevenaer, jhr. Mr. Leo Clemens Christiaan Otto Maria
van]
NISPEN TOT SEVENAER (jhr. Mr. Leo Clemens Christiaan Otto Maria v a n ), geb.
te Zevenaar 9 Dec. 1839, overl. te Arnhem 19 Oct. 1901, was de jongste zoon van
jhr. J.A.C.A. van Nispen van Sevenaer (dl. I, kol. 1381) en I.E.J. v a n H ö v e l l t o t
Swanenburg.
Hij vestigde zich na zijn promotie te Leiden in 1865 als advocaat te Arnhem en
bleef dit tot zijn overlijden.
Hij werd door de Staten der provincie Utrecht 8 Sept. 1887 tot lid der Eerste Kamer
gekozen en was daar een der hoofden van de roomsch-katholieke partij. Evenals
de familieleden zijner generatie was hij een ultra-Katholiek. Over hun optreden is
het noodige gezegd bij zijn vader en zijn broeder C.J.C.H. van Nispen tot Sevenaer
(dl. I, kol. 1379).
Hij huwde 16 Mei 1866 E l i s a b e t h M a r i a G e n o v e v a C r e m e r s , geb.
16 Mrt. 1839, die hem overleefde; dit huwelijk was kinderloos.
Ramaer

[Nispen van Sevenaer, jhr. Raphael Alexander Joannes
Boudewinus Maria van]
NISPEN VAN SEVENAER (jhr. Raphael Alexander Joannes Boudewinus Maria
v a n ), geb. te Zevenaar 24 Jan. 1835, overl. aldaar 29 Apr. 1885, was de vierde
zoon van jhr. J.A.C.A. van Nispen van Sevenaer (dl. I, kol. 1381) en I s a b e l l a
E l i s a b e t h J o s e p h a v a n H ö v e l l t o t S w a n e n b u r g . Hij leerde de
administratie en den landbouw van zijn vader en werd in 1865 lid van den
gemeenteraad en in 1867 wethouder van de gemeente zijner inwoning. Nadat zijn
vader overleden was, werd hij in het kiesdistrict Nijmegen 1 Juni 1875 tot lid van de
Tweede Kamer gekozen, maar het was met zijn goedvinden, dat op 8 d.a.v. zijn
broeder jhr. Mr. C.J.C.H. van Nispen tot Sevenaer (dl. I, kol. 1379), aftredend lid
voor Breda, bij de periodieke verkiezing in zijn plaats gekozen werd. Hij had dus
slechts zitting tot de sluiting der Kamer op 18 Sept. 1875.
Hij huwde 19 Juni 1861 jkvr. A d r i a n a W i l h e l m i n a G i j s b e r t a d e v a n
d e r S c h u e r e n , geb. 2 Dec. 1831, overl. 17 Juli 1906, bij wie hij 4 zonen en 6
dochters had. Van de zonen zijn verscheidenen burgemeester geworden.
Ramaer

[Noems, Joannes]
NOEMS (Joannes). Hij heeft omstreeks 1588-92 de pastoorsplaats bezet te
Enkhuizen en is na de Hervorming de eerste blijvende pastoor aldaar geweest. Hij
bezat het licentiaat in de godgeleerdheid en was vroeger kanunnik van het kapittel
en vicaris van bisschop Cunerus Petri van Leeuwarden. Den 4en November werd
hij in plaats van Jac. Wijhe gekozen tot kanunnik in het Haarlemsch kapittel. Over
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zijn dood staat alleen vast dat deze valt vóór 6 Sept. 1599. Vermoedelijk is hij te
Haarlem gestorven.
Kleijntjens

[Noordbergh, Abraham]
NOORDBERGH (Abraham), geb. in 1779, overl. te Kampen 24 Febr. 1849. Hij werd
luthersch predikant in 1800 te Harlingen, in Jan. 1802 te Deventer, in 1805 te
Bodegraven, in Juni 1809 te Kuilenburg, op 26 Nov. 1809 te Weesp; emeritus 25
Juni 1843. Hij vestigde zich daarna te Kampen. Hij schreef: De Kerkhervorming in
haren oorsprong, voortgang en weldadige vormen, een leerrede (Amst. 1817);
Schets voor het Catechetisch onderwijs .... (Amst. 1829); Geschiedenis der Luth.
gem. te Weesp in Nieuw arch. v. kerkel. gesch. I (1852), 129-173; Opheldering
eener oude inscriptie, geplaatst om eene der kerkdeuren te Nederhorst gezegd
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de Stichtsche Berg in Ned. arch. v. kerkel. gesch. VIII (1848), 433-440, en een artikel
over Jehova Elohim in Jaarb. v. wetensch. theol. VI, 727-755. In handschrift vindt
men van hem eenige ‘losse stukken’, ook betreffende de geschiedenis van de
Luthersche gemeente te Weesp.
Zie: J. L o o s j e s , Naaml. v. predikanten enz. der Luth. Kerk van Ned. ('s Gravenh.
1925), 240; C. S e p p , Biblioth. v. nederl. kerkgesch. - schr. (Leid. 1886), 384;
Alphabet. naamlijst v. boeken enz. (1790-1831), supplement, 94.
Knipscheer

[Noorde, Cornelis van]
NOORDE (Cornelis v a n ), schilder en prentkunstenaar, werd geboren 12 Maart
1731 te Haarlem en overleed aldaar 16 Oct. 1795. Volgens de gegevens zou hij
broodbakker worden, maar hij had meer lust, zooals men vertelt, in het teekenen.
Zijn oom was de etser en houtsnijder C o r n e l i s v a n d e n B e r g en diens
moeder, die dus v.N.'s grootmoeder was, overleed in Maart 1732. Van N. was een
leerling van Frans Decker en Taco Jelgersma. In 1761 was hij lid van het
haarlemsche St. Lucasgilde en hij was ook in het bestuur en secretaris van de
Teekenacademie aldaar. Hij was gehuwd met een weduwe, wier eerste man in den
bruiloftsnacht overleed; zij overleefde ook van Noorde, nadat zij een groot aantal
jaren gehuwd waren geweest; zij hadden geen kinderen. Van Noorde bleef
voortdurend te Haarlem wonen; men vertelt verder nog van hem, dat hij vlijtig was
en een geregeld leven leidde. Zijn nalatenschap werd op 1 Nov. 1796 in Haarlem
door Vinc. van der Vinne verkocht; daarbij bevonden zich ook een aantal koperen
platen. ‘Het compleete en zeldzame werk van C. van Noorde 46 stuks, waarbij
dertien stuks verschillende drukken’ bevond zich in de verzameling van Mr. J. van
Buren, baljuw van Noordwijkerhout en werd in 1808 in Leiden verkocht. In het bezit
van Kramm, schrijver van De Levens en Werken der Holl. en Vl. kunstschilders
1857-64, bevonden zich verscheidene teekeningen door v. Noorde gemaakt, o.a.
voorstellingen van olifanten.
Van N. heeft tal van etsen gemaakt in lichten zachten toon, zonder veel contrast,
maar hij heeft ook verschillende andere technieken beoefend o.a. de houtsnijkunst,
de zwarte-prentkunst, maar vooral zijn zijn prentteekeningen van belang. In deze
techniek wedijverde hij met Ploos van Amstel en de zijnen ongeveer in denzelfden
tijd. Van N. maakte prenten en prentteekeningen naar het bekende werk van tal van
bekende meesters, niet alleen naar 17de-eeuwsche, maar ook naar 16de-eeuwsche
en zelfs een enkelen nog vroegeren meester. Ook gaf hij een enkele geschiedkundige
voorstelling weer, zooals den brand van de Amsterdamsche comedie, afbeeldingen
van aangespoelde potvisschen enz. en ook een reeks van 70 bladen met planten
en dieren. Wat betreft het geheele werk van den meester, hierbij waren tal van
portretten, o.a. van schilders en van personen op zeer hoogen leeftijd, maar
voornamelijk ook landschappen (o.a. uit de buurt van Haarlem een reeks van 66
stuks). Bovendien etste hij tal van titelbladen en boekillustraties o.a. voor L e o p o l d
M o z a r t 's Grondig onderwijs in het behandelen der viool (Haarlem 1776) en een
reeks van illustraties naar J a n L u y k e n 's Overvloeyend Harte (Haarlem 1767).
Als houtsnijder maakte hij o.a. verschillende reeksen van initialen voor de firma
Enschedé te Haarlem 1751. Ook een enkele zwartekunstprent maakte hij, namelijk
zelfportret van Frans Hals.
Teekeningen, waaronder verscheidene aquarellen, bevinden zich o.a. in
Amsterdam, Rijksprenten-
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kabinet; Brussel, coll. de Grez; Dordrecht, Archief; Haarlem, Archief en Mus. Teyler,
o.a. penteekeningen in etsmanier naar schilderijen door J. Verspronck, C.C.v.
Haarlem en J. de Bray.
Zijn portret is door hem zelf gegraveerd en in hout gesneden.
Zie: U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgemeines Künstlerlexikon (1931) XXV
(door M.D. H e n k e l ), 509; A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (1910) II,
240; aant. in Rijksprentenkabinet te Amsterdam door E.W. M o e s , afd. prenten.
J.M. Blok

[Noordenbroek, A.]
NOORDENBROEK (A.), geb. 15 Oct. 1825, overl. 20 Oct. 1900, friesch schrijver
en zeer werkzaam lid van het Frysk Selskip for fryske tael- en skriftekennisse, van
wien men verschillende bijdragen in proza en poëzie vindt in verschillende friesche
jaarboekjes omstreeks 1850. Verscheidene handschriften zijn van hem op de Prov.
Bibliotheek van Friesland te Leeuwarden aanwezig.
Wumkes

[Noordenhout, Gerrit]
NOORDENHOUT (Gerrit), geb. te Amersfoort in 1756, overl. te Amsterdam 2 Dec.
1811. Hij was luthersch predikant te Schiedam sedert 16 Dec. 1781, te Weesp sedert
Oct. 1783, te Utrecht sedert 1787, te Rotterdam sedert Maart 1788, te Amsterdam
sedert 25 Nov. 1791. Hij schreef een voorrede in Uitvoerig onderwijs in den
christelijken godsdienst van J.W. Statius Muller (zie in dit deel in voce). Zijn vader
was Willem Noorderhout, die volgt.
Zijn portret is gegraveerd door A.v.d. Beek en door C. Bogerts op een
verzamelblad.
Zie: J. L o o s j e s , Naaml. v. predikanten enz. in de Luth. Kerk van Ned. ('s
Gravenh. 1925), 241; F.J. D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der Amsterd. Luth.
gem. (Amst. 1856), 218, 228, 232, Bijl., 117, 123; Bibl. theol. et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans 1900), 790.
Knipscheer

[Noordenhout, Willem]
NOORDENHOUT (Willem), geb. te Amsterdam 17 Oct. 1732, overl. aldaar in 1778.
Hij werd luthersch predikant te Amersfoort in 1755, te Zwolle in 1756, te Enkhuizen
in 1758, te Leiden in 1759, te Amsterdam 17 Juli 1772. Over hem verscheen: Brief
van een vriend aan een vriend (Amst. 1772) en Antwoord op denzelven (Amst.
1772). Bovendien bevat Boekzaal 1767a, 313-315 over hem: Verbaal accoord.
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken naar J.C. Mertens, door C.F. Fritsch
en een onbekend kunstenaar.
Zie: J. L o o s j e s , Naaml. v. predikanten enz. in de Luth. Kerk van Ned. ('s
Gravenh. 1925), 241v.; F.J. D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der Amst. Luth.
gem. (Amst. 1856), 161, 165, 218, Bijl., 123; Bibl. theol. et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans 1900), 790.
Knipscheer

[Nootz, Christianus]
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NOOTZ (Christianus), kartuizerprior, overl. te Lier in 1599 of 1600. Hij was geprofest
monnik van het kartuizerklooster te Lier (België). In 1562 werd hij prior van het
klooster Sion te Noordgouwe bij Zierikzee als opvolger van Jan Cornelisz. (kol. 165).
Dit huis leed in deze jaren een kwijnend bestaan door zijn behoeftige
omstandigheden en het geringe aantal conventualen. In 1565 werd hij door de
Grande Chartreuse ontheven van het prioraat te Noordgouwe, in welk ambt hij is
opgevolgd door Bartholomeus Streng (zie art.). Tegelijkertijd benoemde het generaal
kapittel Christianus N. tot prior van het klooster van O.L.V. van Genade te Scheut
bij Brussel. De kartuizers van Scheut waren de beheerders van het vermaarde
bedevaartsoord aldaar. Hier wachtte den prior veel tegenspoed. In 1578 werden de
fraaie klooster-
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gebouwen geplunderd en door brand geheel verwoest. Het convent genoot daarop
gedurende eenige jaren gastvrijheid in andere huizen der orde, voornamelijk te Luik.
In 1592 ontving het van den bisschop toestemming om een nieuw klooster te bouwen
in Brussel. Hoewel zulks tegen den geest der orde was, waren de kartuizers met
het oog op de veiligheid genoodzaakt zich te vestigen binnen de muren dezer stad.
Prior Christianus N. kocht daar een oude refugie van de abdij van Ninove en begon
daar den bouw van een nieuw klooster. Bijgestaan door dom Pierre de Léon kwamen
onder zijn leiding achtereenvolgens gereed de buitenkapel, de kerk, de kleine
kruisgang, eenige cellen, de refter en een deel van het groote claustrum. Tijdens
dezen bouw bewoonden de kartuizers een woning in de stad. Het nieuwe huis
ontving den ouden naam: klooster van O.L.V. van Genade. In 1596 henoemde het
generaal kapittel der orde Christianus N. tot prior van het klooster te Lier als opvolger
van Antonius van den Eynde. Hij bleef het huis zijner professie besturen tot zijn
dood. Hij werd er als prior opgevolgd door Godefridus van Halmael.
Naast genoemde ambten heeft hij 1573-75 als convisitator en 1575-96 als visitator
de provincia Teutoniae bestuurd.
Zie: Maisons de l'Ordre des Chartreux, Vues et Notices II (Parkminster 1915),
237-243, 257-271; Maria's Heiligdommen in Nederland en België (den Bosch z.j.),
210 e.v.; Chartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galluzzo,
Florence); A. R a i s s i u s , Origines Cartusiarum Belgi (Duaci 1632), passim.
Scholtens

[Numan, Oncko Wicher Star]
NUMAN (Oncko Wicher S t a r ), geb. te Groningen 4 Sept. 1840, overl. te 's
Gravenhage 4 Nov. 1899. Hij ontving het eerste schoolonderwijs op de inrichting
van den destijds vermaarden paedagoog Brugsma. Daar zijn gestel een duurzaam
verblijf in het buitenland noodzakelijk maakte, verhuisde hij naar Bonn. Met het plan
de colleges aan een nederlandsche hoogeschool te volgen keerde hij in 1855 in
Nederland terug. De voorbereiding tot deze studie ontving hij op het gymnasium te
Zutfen. In 1857 werd hij student te Leiden. In 1861 legde hij zijn candidaatsexamen
in de letteren af. In 1869 promoveerde hij in de rechten op een proefschrift over
Cornelis van Bynkershoek, zijn leven en geschriften. Na zijn promotie vestigde hij
zich als advocaat te 's Gravenhage. In December 1870 werd hij benoemd tot
commies-griffier der Tweede Kamer en in 1880 tot griffier der Eerste Kamer. Dit
ambt heeft hij vervuld tot zijn dood. Numan was sedert 1888 curator der leidsche
hoogeschool, verder was hij lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden, het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van kunsten en wetenschappen
enz.
Numan was 21 Aug. 1873 gehuwd met jkvr. J.A.v. S w i n d e r e n .
Hij schreef: Cornelis van Bynkershoek. Zijn leven en geschriften (Leiden 1869),
acad. proefschrift; Jhr. Mr. Dirk van Akerlaken in Levensberichten van de
Maatschappij der Nederl. Letterkunde (1894); In Memoriam Dr. Petrus Cornelis
Margadant (niet in den handel) 1899. Verder artikelen in Nieuwe bijdragen voor
regtsgeleerdheid en wetgeving; Protestantsche bijdragen; De Gids; Eene halve
eeuw.
Zijn portret komt voor in De Wereldkroniek van 11 November 1899.
Zie: P.D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e in Levensberichten der Maatschappij
der Nederl. Letterkunde 1900-01.
Hoogeveen
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[Nijs, Johannes]
NIJS (Johannes). Noch zijn ouders, noch zijn geboortejaar zijn ons bekend. Alleen
staat vast dat hij te Franeker werd geboren, blijkens het album der leidsche
hoogeschool, waarin hij zich 24 Nov. 1606 als student liet inschrijven. Wanneer dus
het Stamboek van den Frieschen adel opgeeft dat hij afkomstig was uit het luiksche,
schijnt die opgave meer bepaald op zijn voorouders te doelen. Te eerder mag men
dat aannemen, omdat men in een lijkdicht van Hendrik Neuhusius vermeld vindt:
Vixisti Patriae, Conciliique bono. Te Leiden bevorderd tot doctor utr. jur. vestigde
hij zich 6 Maart 1610 als advocaat voor het Hof te Leeuwarden. In 1623 en 1624
was hij lid van Gedeputeerde staten, totdat hem het raadsheersambt, dat was
opengevallen door den dood van Rombertus Ulenborg, werd opgedragen (13 Juli
1624). Toen in 1626 Gellius Hillama was overleden, zag hij zich in diens plaats tot
curator der friesche hoogeschool aangesteld. Men vindt zijn naam verder in een
uitspraak van 13 Sept. 1633, uit welke blijkt, dat hem was opgedragen om mede
rechter te zijn over de geschillen, ontstaan tusschen vier leden der Staten over de
contributie van de belastingen. Toen in Nov. 1635 alle leden van het Hof waren
ontboden in de vergadering der Staten, hebben zij elk in het bijzonder de resolutie,
waarbij de raadsbestelling in de steden werd ontnomen aan den Hove en vrij gegeven
aan de steden, goedgekeurd, de verklaring daarbij voegende, dat zij niets hadden
geweten van de maatregelen door den stadhouder genomen, met het doel om die
resolutie tegen te werken. Niettegenstaande deze verklaring werd o.a. ook Johannes
Nijs verdacht van medegewerkt te hebben tot die maatregelen. Hij was gehuwd met
A l i d a G e r b r a n t s , die hem een zoon Pieter schonk (zie volgend art.), welke
zijn vader ten Hove opvolgde. De vader schreef in het vriendenalbum van Suffridus
Saarda naast zijn naam de woorden: ‘Spes mea Christus’ (6 Nov. 1600).
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel II, 155; Naamrol der Raden 's Hofs van
Friesland, 35, 41; H u b e r , Auspicia Domestica, 83; W i n s e n i u s , Chronyck van
Vrieslandt, 908; V r i e m o e t , Athenae Frisiacae, 111; Charterboek van Friesland
V, 358; L.v. A i t z e m a , Saken van Staet en Oorlog II, 193; H e n r i c u s
N e u h u s i u s , Extemporanea Poëmata, 101vlg.; De Vrije Fries VIII, 239; J.
S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869),
18, 20, 26, 48, 186.
Wumkes

[Nijs, Pieter]
NIJS (Pieter), waarschijnlijk geboren in 1617, overl. 1660, zoon van den raadsheer
Johannes Nijs (zie vorige) en A e l t j e G e r b r a n t s (of G e d t z e r d a ). Hij liet zich
27 Nov. 1638 inschrijven als student aan de leidsche hoogeschool. Op 12 Maart
1649 werd hij aangesteld als raadsheer ten Hove. Of hij meer ambten heeft bekleed,
is twijfelachtig. Geheel abusief is de opgave in het Stamboek van den Frieschen
Adel, dat hij van 1653-69 raadsheer is geweest. Henricus Neuhusius wijdde hem,
na zijn benoeming tot opvolger zijns vaders, het lijkdicht waarin hij de verdiensten
van dezen bezong.
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel II, 155; Naamrol der Raden 's Hofs van
Friesland, 41, 42; H e n r i c u s N e u h u s i u s , Extemporanea Poëmata (Leovardiae
1656), 102; J. S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw
(Leiden 1869), 102, 211.
Wumkes
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[Nijs, Adriaan de]
NIJS (Adriaan d e ), geb. te Wijk bij Duurstede in 1760, overl. te Batavia in 1836,
behoorde tot de Patriotten, die te Wijk bij Duurstede in 1786 een nieuw
regeeringsreglement invoerden, terwijl
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eenige leden der vroedschap ontslagen werden en anderen in hun plaats traden.
Dezelfde beweging had toen te Utrecht plaats onder de leiding van Ondaatje (dl.
VIII, kol. 1238), en ook de Staten der provincie verdeelden zich, de Patriotten
vergaderden te Utrecht, de Oranjegezinden te Amersfoort. Er werd te Utrecht een
corps groene jagers gevormd, waarbij hij eerst majoor, daarna kolonel werd. De
Nijs werd commandant, maar op bevel der vroedschap werd de stad in Sept. 1787
overgegeven bij de nadering van het pruisische leger. Hij werd gevangen genomen
en naar Amersfoort vervoerd, en van de zoogenaamde amnestie, in Oct. 1787
uitgevaardigd, uitgesloten. Naar Utrecht overgebracht, bleef hij met F.A. van der
Kemp nog 5 maanden op den Hazenberg gevangen. Beiden werden toen vrijgelaten,
nadat zij elk een zoogenaamde schadevergoeding van ƒ 49.000 betaald hadden;
de Nijs, die bemiddeld was, betaalde die ook voor van der Kemp. Beiden werden
uit de provincie Utrecht verbannen en de Nijs vertrok naar Kampen, waar hij een
huis bouwde en op grooten voet leefde in overeenstemming met zijn fortuin.
Na eenigen tijd dreef zijn onrustige aard hem naar Frankrijk, waar hij in het leger
dienst nam en door bemiddeling van generaal Dumouriez gedaan kreeg, dat hij in
den utrechtschen rang van kolonel benoemd werd. Hij streed in 1793 mede bij den
inval in de Oostenrijksche Nederlanden, die mislukte. Hij, die aide de camp van
Dumouriez was, werd door dezen in vertrouwen genomen; zij wilden aan het
schrikbewind te Parijs een eind maken, maar de toeleg mislukte, Dumouriez met
zijn gevolg, waaronder de latere koning van Frankrijk Louis Philippe, en de Nijs
vluchtten naar het oostenrijksche leger.
Om zijn medewerking aan Dumouriez' plannen werd de Nijs door een fransche
rechtbank tot verbeurdverklaring zijner goederen veroordeeld, en dit zou ten uitvoer
gelegd zijn toen de Franschen in het begin van 1795 ons land binnentrokken, als
niet H.H. Vitringa (dl. V, kol. 1041), wien hij zijn belangen te Kampen had
opgedragen, alles van waarde uit het huis van de Nijs naar het zijne had
overgebracht.
Deze kreeg ook gedaan, dat het beslag, dat op zijn goederen gelegd was, werd
opgeheven en de Nijs keerde nu weder te Kampen terug. Het bleek, dat zijn
vermogen grootendeels versmolten was, hij leefde in het vervolg op eenvoudige
wijze.
In 1797 had zich aldaar een jacobijnsch bestuur van dezelfde soort als toen in
Friesland de bevolking tyranniseerde, opgeworpen. De Nijs werd aan het hoofd
gesteld van eenige ‘gequalificeerde’ personen om hiertegen te protesteeren, maar
hun pogingen hadden weinig gevolg, tot een commissie uit de Nationale vergadering
optrad en na langdurige tegenwerking zorgde, dat er in Dec. 1797 nieuwe
verkiezingen voor de municipaliteit plaats hadden, waarbij geen enkele der oude
leden werd gekozen. Dit werd na den staatsgreep van 22 Jan. 1798 weder veranderd,
doordat in Apr. d.a.v. twee agenten van het Uitvoerend bewind de regeering
omzetten. Eindelijk werd na den tweeden staatsgreep van 12 Juni 1798 het bestuur
25 Juli weder afgezet en de in Dec. 1797 gekozenen hersteld.
In 1812 vertrok de Nijs, wiens fortuin geheel opgeteerd was, terwijl hij een groot
gezin had, naar Oost-Indië. Hij vestigde zich te Batavia.
Hij huwde omstreeks 1800 N. T u l l i n g s , dochter van een kapitein.
Ramaer
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[Nijvenheim, Evert Jan van Neukirchen genaamd]
NIJVENHEIM (Evert Jan v a n N e u k i r c h e n genaamd), heer van Eck en Wiel
(1771), Wadenoyen (1787-89) en de Voorst, geb. te Tiel 5 April 1736, overl. te Wiel
17 Juli 1812, zoon van Johan Gijsbert Ludolf Adriaan (die volgt) en S e y n a
M a r g a r e t h a v a n W i j h e . Hij ging naar Oost-Indië, maakte daar fortuin, werd
resident van Cheribon, kocht 13 Dec. 1771 de heerlijkheid Eck en Wiel van zijn
moeder voor ƒ 60,000, keerde na 1772 uit Oost-Indië terug; werd geadmitteerd in
de ridderschap van Nijmegen 25 Oct. 1777, was ambtsjonker en heemraad van
Nederbetuwe. Daar hij evenals zijn vader een groot Patriot was, werd hij uit de
ridderschap ontslagen en sinds 22 April 1788 niet meer verschreven; na 1795 was
hij schepen van Nederbetuwe. Hij was in Oost-Indië gehuwd met G e e r t r u i d a
M a r g a r e t h a M o m , dochter van Gerrit M., heer van Maurik en Groenestein, en
van Ida Constantia Comans. (Deze Mom's behooren niet tot het adellijk geslacht
van dien naam). Hij hertrouwde te Arnhem 10 Febr. 1778 F r é d é r i q u e
C h r i s t i n e H e n r i ë t t e B e n t i n c k , geb. te Arnhem 17 Maart 1753, overl. ald.
27 Jan. 1822, dochter van Goossen Geurt B., heer van Aller, den Brieler en
Berencamp, en van Wilhelmina Jeanne van Reede. Uit het eerste huwelijk drie jong
gestorven kinderen. Uit het tweede: vijf dochters en een zoon Jan Gijsbert Ludolf
Adriaan (die volgt).
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 Nijmegen,
426; Heraldieke Bibliotheek N.R. I (1879), 147-149, V (1883), 208-209;
Mededeelingen van W.J.J.C. Bijleveld te Leiden, d.d. 23 Sept. 1930.
Verzijl

[Nijvenheim, jhr. Jan Gijsbert Ludolf Adriaan van Neukirchen
genaamd]
NIJVENHEIM (jhr. Jan Gijsbert Ludolf Adriaan v a n N e u k i r c h e n genaamd),
heer van Eck en Wiel, geb. te Arnhem, ged. 31 Oct. 1784, overl. te Parijs 21 Dec.
1818, begr. te Eck 21 Mei 1819, zoon van Evert Jan (die voorgaat) en F r é d é r i q u e
C h r i s t i n e H e n r i ë t t e B e n t i n c k . Aangezien hij na den dood zijns vaders op
het huis de Voorst ging wonen, fungeerde hij nooit als heer van Eck en Wiel. De
heerlijke rechten van deze plaats werden gedurende het leven van zijn moeder,
namens deze als ‘tuchtenaresse en boedelhoudersche’ uitgeoefend door zijn
schoonbroeder A n d r i e s v a n P a l l a n d t v a n E e r d e , gehuwd 17 Sept. 1805
met A l b e r t i n e E u p h r o s i n e T h a l i e E g l é e v a n N e u k i r c h e n gen.
N i j v e n h e i m . Tijdens het leven zijns vaders bekleedde hij 1811-12 het ambt van
maire van Eck en Wiel, Maurik en Ingen, zoodat onder zijn bestuur Eck hoofdplaats
der burgerlijke gemeente was; later werd Maurik dit wederom, wat het vroeger altijd
was en nog is. Hij werd 25 Maart 1812 bevoegd verklaard tot het voeren van den
titel van baron; 28 Aug. 1814 in de ridderschap van Gelderland beschreven; hij was
ook lid van de Provinciale staten van dit gewest. Hij huwde op kasteel Rosendael
21 Oct. 1806 M a r i a rijksgravin v a n R e c h t e r e n , vrouwe van Petcum, geb. te
Zutphen 27 Juli 1789, overl. te 's Gravenhage 30 April 1808, dochter van Adolf
Hendrik v.R. en van Henriëtte Christine Alexandrine Torck; hij hertrouwde te Maurik
28 Oct. 1813 A n t o i n e t t e M a r i e C h a r l o t t e gravin B e n t i n c k , vrouwe van
de Voorst, geb. te 's Gravenhage 24 Juli 1792, overl. te Zwolle 29 Juli 1832, na 21
Juni 1822 hertrouwd te zijn met Jacob Hendrik graaf van Rechteren, heer van
Appeltern, dochter van graaf Willem Gustaaf Frederik Bentinck en Otteline Frédérique
Louise van Lijnden van Reede. Uit het tweede huwelijk
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een zoon: W i l l e m G u s t a a f F r e d e r i k , geb. huize de Voorst 3 Aug. 1814,
overl. te Rosendael 20 Jan. 1894, heer van de Voorst (door hem verkocht) en van
Eck en Wiel, dat hij in 1839 verkocht aan George Godard Henry baron van
Rheede-Ginckel, achtste graaf van Athlone. Hij was commandeur der duitsche orde,
werd in 1838 verschreven in de ridderschap van Gelderland, huwde 10 Aug. 1837
te 's Gravenhage met jkvr. Frédérique Louise Wilhelmine Huysen van Kattendijke
(geb. te Brunswijk 7 Maart 1814, overl. te Baden-Baden 13 Dec. 1866).
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 Nijmegen,
426; d e z ., De Ridderschappen in het Koninkrijk der Nederlanden, 61, 76; Heraldieke
Bibliotheek N.R.I. (1879), 150-153; Mededeelingen van W.J.J.C. Bijleveld te Leiden,
d.d. 23 Sept. 1930.
Verzijl

[Nijvenheim, Johan Gijsbert van Neukirchen genaamd]
NIJVENHEIM (Johan Gijsbert v a n N e u k i r c h e n genaamd), heer van Driesberg,
Kessel a.d. Niers en Mook, overl. op kasteel Driesberg a.d. Niers 8 Febr. 1666, zoon
van A r n o l d H e n d r i k , kleefsch regeeringsraad, brandenburgsch hofmaarschalk,
en van D o r o t h e a v a n S c h e w i c k . Hij was drost van Goch en Gennep, en
den 15. Juni 1653 opgezworen in de kleefsche ridderschap, huwde op den
Musschenberg (gem. Valburg) 17 Juni 1655 B e a t r i x v a n B r i e n e n , vrouwe
van den Musschenberg, geb. Mei 1636, overl. 7 Oct. 1717, dochter van Wolter v.B.,
heer van den Musschenberg, en van Elbrig van Buren, vrouwe van Clörath en Grieth.
Zij werd 20 Sept. 1680, als weduwe, na den dood harer moeder met den
Musschenberg beleend, vernieuwde den eed 13 Juni 1713. Uit dit huwelijk zes
kinderen, o.a. A r n o l d H e n d r i k , geb. op kasteel Driesberg 5 Jan. 1665, heer
van den Musschenberg, was vaandrig bij de garde van koning Willem III van
Engeland, werd 5 Dec. 1692 doodgeschoten door luitenant Eck en in de St.
James-kathedraal te Londen begraven; en Wolter Godfried (die volgt).
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 Nijmegen,
395; H.M. W e r n e r , Geldersche kasteelen (Arnh. 1908) II, 149-150; A.P. v a n
S c h i l f g a a r d e , Register op de leenen van het Huis Bergh (Arnhem 1929), 293;
Mededeelingen van W.J.J.C. Bijleveld te Leiden, d.d. 23 Sept. 1930.
Verzijl

[Nijvenheim, Johan Gijsbert Ludolf Adriaan van Neukirchen
genaamd]
NIJVENHEIM (Johan Gijsbert Ludolf Adriaan v a n N e u k i r c h e n genaamd), heer
van Driesberg, Mook, Kessel, Eck en Wiel (1736), geb. op het huis Driesberg 5
Febr. 1705, overl. te Nijmegen 22 Mei 1792, zoon van Wolter Godfried (die volgt)
en A l b e r t i n a v a n T e n g n a g e l l . Hij was vice-president van het Hof van justitie
van het hertogdom Cleef en Mark en director der kleefsche ridderschap, waarin hij
in 1726 was geadmitteerd; hij werd 5 Sept. 1727 na den dood zijns vaders met den
Musschenberg beleend. Zijn admissie in de geldersche ridderschap bleef 1730-50
hangende, en kon slechts plaats hebben door tusschenkomst van den
Prins-erfstadhouder; daarin geadmitteerd 25 Nov. 1750. In 1751 verkocht hij de
heerlijkheden Driesberg, Kessel en Mook aan den wegens moord voortvluchtigen
Gijsbert Willem van Dedem van den Berg. In 1771 staat hij, als lid der ridderschap,
vermeld als hoogheemraad van het rijk van Nijmegen en
extra-ordinaris-gedeputeerde bij het college van de Staten-Generaal der Vereenigde
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naar de classis te Tiel afgevaardigd. Den 13 Dec. 1771 deed hij ten behoeve

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

725
van zijn zoon E v e r t J a n afstand van de heerlijkheid Eck en Wiel en vestigde zich
te Nijmegen. Hij was te Eck 18 Sept. 1731 (met attestatie van Goch, Nijmegen en
Tiel) gehuwd met S e y n a M a r g a r e t h a v a n W i j h e , vrouwe van Eck en Wiel,
geb. te Tiel 4 Maart 1714, overl. te Nijmegen 2 Dec. 1787, dochter van Evert Jan
v.W. en Hendrina Hermina Bentinck tot Aller. Uit hun huwelijk werden tien kinderen
geboren o.a. W o l t e r G o d f r i e d A l b e r t D i r k , geb. te Tiel 20 Nov. 1732, overl.
te Parijs in 1781, kapitein van de hollandsche gardes, daarna fransch kolonel van
het régiment royal liégois; H e n r i ë t t e A n n e C h r i s t i n e , geb. te Tiel 30 April
1734, overl. te Nijmegen 25 Jan. 1813, huwde in Juni 1781 August Hendrik Christiaan
graaf van Rechteren, heer van Borgel en Rhaan (geb. 31 Oct. 1726, overl. te Zwolle
9 Juni 1798, majoor van de infanterie, commandeur van de duitsche orde 1791);
Evert Jan (die voorgaat); Lambert Jan Berend (die volgt); S e y n a A l e x a n d r i n a ,
geb. te Tiel 17 Maart 1745, overl. aldaar 19 Dec. 1819, huwde in 1777 Jacob Derk
van Brakell (geb. 22 Nov. 1736, overl. te Tiel 17 April 1790, geadmitteerd door het
kwartier in de ridderschap van Nijmegen 3 Mei 1759, richter van Tiel); K a r e l
A n t o n H e n d r i k , geb. te Tiel 20 Oct. 1739, overl. op reis naar Oost-Indië te
Rochefort 5 Jan. 1773; D o r o t h e a C h a r l o t t a , geb. 1749, overl. 21 Mei 1785,
huwde 21 Juli 1778 Otto graaf van Quadt tot Wickeradt, later Wickeradt en Isny
(1803), heer van Wickeradt en Swanenburg (geb. te Düsseldorf 14 Juni 1758, overl.
19 Jan. 1829, geadmitteerd in de ridderschap van Nijmegen 25 Oct. 1780, in de
ridderschap van Gelderland 7 Oct. 1814, erfdrossaard en erfhofmeester van het
vorstendom Gelder en graafschap Zutphen, kommandeur van de duitsche orde);
L o u i s a F r a n c o l i n e (geb. te Tiel 18 Mei 1752, overl. te Darmstadt 16 Dec.
1829), huwde te Hees in 1783 Frans Karel van Randwijk (geb. op de Poll te Huissen
13 Febr. 1741, overl. op de Plak 1 Nov. 1797, begr. Bemmel, geadmitteerd in de
ridderschap van Nijmegen 16 April 1764, daaruit ontslagen 30 April 1773; ging naar
Oost- en West-Indië, werd later controleur van de convoyen en licenten te Nijmegen).
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 Nijmegen,
395, 408, 415, 430; Heraldieke Bibliotheek N.R.I. (1879), 144-147; A.P. v a n
S c h i l f g a a r d e , Register op de leenen van het Huis Bergh (Arnhem 1929), 293;
Mededeelingen van W.J. Bijleveld te Leiden, d.d. 23 Sept. 1930.
Verzijl
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[Nijvenheim, Lambert Jan Berend of Bernard van Neukirchen
genaamd]
NIJVENHEIM (Lambert Jan Berend of Bernard v a n N e u k i r c h e n genaamd),
geb. te Tiel 20 Febr. 1738, overl. te Swalmen 3 Maart 1793, zoon van Johan Gijsbert
Ludolf Adriaan (die voorg.) en S e y n a M a r g a r e t h a v a n W i j h e . Hij was
luitenant-kolonel in pruisischen dienst en sneuvelde bij den aanval der fransche
verschansingstroepen bij Swalmen 3 Maart 1793. Hij was gehuwd met E l e o n o r a
v a n A n g e r e n , weduwe van A l e x a n d e r v o n d e r S c h u l e n b o r g , welk
huwelijk kinderloos was en ontbonden werd. In het r. - k. overlijdensregister van
Swalmen staat aangaande zijn dood het volgende opgeteekend: ‘Op heden Sondagh
den 3 meert 1793 is alhier bij den attaque der fransche retranchementen
doodgebleven den kloeken en WelEdelen Heere Lambertus Joannes Bernardus
Baron van Nieuwkerck en Nieuwenheim overste Lieutenant van konincklijck
Prusische infanterie, Regiment van Kunitzky, ende Commandeur van het grenadier
Bataillon van het selve Regiment en den selven avond alhier volgens de gewonelijcke
Ceremoniën 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 Nijmegen,
395; R.K. overlijdensregister van Swalmen (1793); Mededeelingen van W.J.J.C.
Bijleveld te Leiden, d.d. 23 Sept. 1930; over den aanval bij Swalmen: G e r h a r d
K r e k e l b e r g , Het gevecht bij Swalmen in De Nedermaas van Januari 1929, 70-72.
Verzijl

[Nijvenheim, Wolter Godfried van Neukirchen genaamd]
NIJVENHEIM (Wolter Godfried v a n N e u k i r c h e n genaamd), heer van Driesberg,
Kessel, Mook en den Musschenberg, geb. op het kasteel den Musschenberg (gem.
Valburg) 13 April 1660, overl. op het kasteel Driesberg 8 Mei 1726; begraven te
Gennep, zoon van Johan Gijsbert (die voorgaat) on van B e a t r i x v a n B r i e n e n .
Hij was director der kleefsche ridderschap, generaal-majoor en kolonel van een
regiment cavalerie in Statendienst. Hij werd zwaar gewond in den slag bij Ramillies
in 1706. Na den dood zijner moeder was hij 28 Oct. 1713 met den Musschenberg
beleend. Hij huwde 15 April 1703 met A l b e r t i n a T e n g n a g e l l , geb. 14 Nov.
1678, overl. 7 Nov. 1745, dochter van Gijsbert T. heer van Gellicum, en van Geertruid
Albertina van Steenhuys, uit welk huwelijk elf kinderen, o.a. Jan Gijsbert Ludolf
Adriaan (die voorgaat).
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 Nijmegen,
395; H.M. W e r n e r , Geldersche kasteelen (Arnh. 1908) II, 150; A.P. v a n
S c h i l f g a a r d e , Register op de leenen van het Huis Bergh (Arnhem 1929), 293;
Mededeelingen van W.J.J.C. Bijleveld te Leiden d.d. 23 Sept. 1930.
Verzijl
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O.
[Obreen, Gerrit]
OBREEN (Gerrit), zoon van H e r m a n O b r e e n en E l i s . H e n r i ë t t e
C o s t e r m a n , geb. te Rotterdam 21 Sept. 1808, was daar consul der beide Siciliën,
lid van den Gemeenteraad, lid van de Kamer van Koophandel, directeur der Ned.
Handelmij van 1862-80. Hij overleed te Arnhem 25 Febr. 1883. Hij huwde te
Rotterdam 30 Oct. 1833 H e n d r i k a T h e o d o r a v a n d e r E b , geb. te
Rotterdam 13 Maart 1808, dochter
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van Christiaan v.d. E. en Elisabeth Jacoba de Jonge. Zijn broeder Herman komt
voor in dl. II, kol. 1013. Zijn zoon F.D.O. Obreen is behandeld in dl. V, kol. 381.
van Beurden

[Oedsonius, Feico]
OEDSONIUS (Feico), geb. te Leeuwarden en aldaar overl. April 1670, zoon van
O e d z e R i e m e r s , landschaps- en stadsmetselaar, candidaat in 1627, predikant
te IJtens (1627-32),
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Wommels (1632-35) en te Leeuwarden (1635-70). Hij was in 1638 gehuwd met een
bolswarder vrouw S j u k e G e r r i t s F o g e l s a n g h , die op het Hoog te Bolsward
een huis bezat, dat de friesche dichter Gijsbert Japiks bewoonde tegen een
jaarlijksche huur van ƒ 70. Voor het overige schijnt deze betrekking van huurder en
eigenaar aanleiding tot kennismaking van hem en den dichter gegeven te hebben.
Een staaltje van zijn verskunst vindt men in de Poëmata Juvenilia van R e i n e r
N e u h u s i u s (Franeq. 1634), 103.
Zie: J.H. H a l b e r t s m a , Hulde aan Gijsbert Japiks (Bolsward 1824) II, 362; T.A.
R o m e i n , Naamlijst der Predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 19, 277, 282.
Wumkes

[Oeveren, Jacobus van]
OEVEREN (Jacobus v a n ), geb. te Roermond 20 Aug. 1615, overl. aldaar 19 Maart
1686, zoon van den licentiaat N i c o l a a s v a n O e v e r e n en J u d i t h
C r e y a r t s , studeerde aan de universiteit te Leuven, waar hij in 1633 bij het
algemeen exam en der vier pédagogies van de universiteit de derde plaats verwierf;
hij was licentiaat in de godgeleerdheid, lid der broederschap van O.L. Vr. Op ter
Poorten; kreeg in 1652 een nieuwe prebende en 5 April 1658 een oud gegradueerd
canonicaat, dat opengevallen was door het overlijden van Antonius Bosman. 26
Maart 1653 werd hij met de waardigheid van domdeken bekleed. Toen bisschop
Andreas Greusen zijn ontslag had genomen, werd van Oeveren 8 Mei 1657 tot
vicariscapitularis of vicaris-generaal van het openstaande bisdom Roermond
benoemd, wat hij bleef tot 11 Juni 1659. Na het vertrek van den nieuwen bisschop
Eugenius d'Allamont werd hij 11 Juli 1666 wederom vicaris-generaal tot 3 Oct. 1672
en nogmaals voor de derde maal (1673-77). Hij bestuurde het openstaande bisdom
met groote vlijt en waakzaamheid tot algemeene voldoening; hij werd zelfs tweemaal
als bisschop aan den koning van Spanje voorgesteld. In zijn testament van 21 April
1678 stichtte hij een jaargetijde voor zijn ziel en benoemde zijn neef, den priester
R o b e r t v a n E l s r a c k , tot zijn algemeenen erfgenaam, die o.a. de opdracht
kreeg in de domkerk, het ambt van ceremoniemeester bij de voorname kerkelijke
diensten te stichten.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom Koermond II, 492-493, 502-508,
510-512, III, 99-101; Doopregister van Roermond 1597-1619; Stadsarchief van
Venlo no. 1653; E m . J a n s s e n , Register van de O.L. Vrouwe Broederschap Op
Ter Poorten in Limburg's Jaarboek XXXV (1928), 9.
Verzijl

[Olaus, Jonas]
OLAUS (Jonas), of Olaï, een Noor, overl. te Berlikum in 1655. In 1628 kwam hij in
ons land en werd in 1629 luthersch predikant te Alkmaar, in 1631 te Hoorn.
Intusschen was hij in dezen tijd ook tijdelijk te Middelburg. Hij werd in 1639
gereformeerd predikant te Marsum, in 1640 te Joure, in Dec. 1642 te Berlikum. Hij
schceef een Rede over Jes. 54:2, 3, uitgesproken ter inwijding van de kerk te Hoorn.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth Kerk van Ned. ('s
Gravenh. 1925), 242; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921),
110; verg. Naamregister v. Nederd. boeken tot 1787, 385.
Knipscheer
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[Olimart, Jean Adolphe d']
OLIMART (Jean Adolphe d'), geb. te Bettendorf (groothertogdom Luxemburg) in
Apr. 1740, overl. aldaar 18 Dec. 1820, was de zoon van P i e r r e E r n e s t e
J o s e p h d'O l i m a r t en M a r i e C l a i r e d e S t e i n . Hij verkreeg in het laatst
van 1763 het diploma van licencié en droit aan de universiteit te Leuven en werd
daarna
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advocaat te Luxemburg. Door afstand zijner beide breeders werd hij in 1765 eenig
heer van Bettendorf.
In 1771 werd hij raadsheer in het luxemburgsche gerechtshof en in 1783 tevens
procureur-generaal bij dat hof. Toen keizer Joseph II ter vereenvoudiging en
bezuiniging één opperste gerechtshof te Brussel instelde, werd d'Olimart aldaar
raadsheer, maar in 1791 werd door Leopold II, Josephs opvolger, de oude
rechtsbedeeling weder ingevoerd en werd hij benoemd tot president van den
souvereinen raad van Luxemburg, maar nu bleek, dat door deze benoeming, die
buiten de leden van dien raad om geschied was, de privilegiën geschonden waren.
Hij werd toen op zijn verzoek tot procureur-generaal bij dien raad benoemd.
Toen de fransche legers in 1794 Luxemburg binnentrokken, week d'Olimart naar
Bonn uit. In 1797 werd hij deswege op de lijst der uitgewekenen. geplaatst. In 1800
werd zijn naam van die lijst geschrapt en in hetzelfde jaar werd hij benoemd tot
president van de toen geschapen rechtbank van eersten aanleg te Diekirch. De
rechtbank te Biltburg, die in 1815 naar Echternach verplaatst was, werd in 1816
opgeheven en het ressort dier rechtbank, voor zoover het niet onder Pruisen
gekomen was, werd met dat van Diekirch vereenigd. d'Olimart bleef president tot
zijn overlijden.
Op 1 Sept. 1815 werd hij door Willem I tot lid der Tweede Kamer voor het
groothertogdom Luxemburg benoemd. Hoewel een uitstekend man, heeft hij daar
geen rol gespeeld. Hij heeft met het oog op zijn ambt en zijn leeftijd op 27 Dec. 1816
ontslag als lid genomen.
Hij huwde 19 Sept. 1778 C h r i s t i n e E r n e s t i n e D o r o t h é e d e F i e n n e s .
Ramaer

[Ongnies, Angelus d']
ONGNIES (Angelus d'), graaf d'O n g n i e s e n d'E s t r é e s , geb. te Brussel 18
Dec. 1650, overl. te Brussel 9 April 1722, gesproten uit een der edelste geslachten
van Artois. Door zijn eerstgeboorterecht was hij voorbestemd voor de hoogste
ambten, maar 16 Dec. 1668 trad hij te Leuven in de orde der Capucijnen. Priester
geworden leefde hij eenigen tijd in de stille afzondering van het klooster, totdat Karel
II van Spanje hem 5 Dec. 1685 benoemde tot veldprediker. Hij volgde als zoodanig
de legers naar Spanje, Italië en Duitschland. Hij vertoefde ook in Engeland, waar
hij in het koninklijk paleis voor koning Jacob II de H. Mis las. Door zijn ijver en
bekwaamheid viel de aandacht der spaansche regeering op hem, die hem 28 Febr.
1701 benoemde tot bisschop van Roermond. Hij machtigde nu den vicaris-capitularis
Dumont den bisschopszetel voor hem in bezit te nemen, hetwelk 27 Dec. 1701
geschiedde, nadat de pauselijke bevestiging 11 Dec. 1701 was ontvangen. Reeds
1 Januari 1702 had de wijding van den nieuwen bisschop plaats in de kerk der
Capucijnen te Brussel door den aartsbisschop van Mechelen, Humbertus de
Precipiano. Den 19. Januari geschiedde de plechtige intrede te Roermond. Reeds
in de eerste jaren van zijn bestuur had hij met groote moeilijkheden te kampen; aijn
bisdom, dat vroeger tusschen Spanje en de Staten der Vereenigde Nederlanden
verdeeld was, werd door het tractaat van Utrecht (1713) nog meer verbrokkeld.
België kwam aan Oostenrijk en een gedeelte van het Overkwartier aan Pruisen.
Door zijn invloed verkreeg d'Ongnies, dat aan den godsdiensttoestand in de
verschillende deelen niets veranderd zou worden. In een herderlijk schrijven van
1713 deed hij daarover zijn groote vreugde blijken. Voor het inwendig bestuur
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van zijn bisdom droeg hij de grootste zorg, zijn talrijke visitatiereizen zijn daarvan
getuigen, ook de staatsche regeering hinderde hem niet in de uitoefening zijner
bediening in de districten Grave en Nijmegen. Voornaam bezoek ontving d'Ongnies
1 Oct. 1705, toen de koningin-moeder van Denemarken Charlotte Amalia te
Boermond kwam en bij hem het middagmaal gebruikte. In 1707 stond hij te Keulen
den nuntius bij, toen deze Adam Damen wijdde tot aartsbisschop van Adrianopolis.
In 1708 vertoefde hij aan het hof van den keurvorst van de Palts te Dusseldorf; op
den dag van het herstel der oude ridderorde van St. Hubertus deed hij daar de
pontificale Hoogmis. Aan den Jezuïet, Nicolaas Leclercq, droeg hij op een
nauwkeurige kaart van zijn bisdom te maken. Deze beklom veel kerktorens, om van
daar het land in kaart te brengen, of deze kaart echter ooit gedrukt is, konden wij
niet achterhalen. Ofschoon d'Ongnies van hoog adellijke familie was, schijnt hij toch
aan een chronisch gebrek aan geld geleden te hebben. Meermalen wendde hij zich
tot den Paus om een tegemoetkoming te verkrijgen uit een of ander openstaand
bisdom. Toen er eindelijk in 1709 een canonicaat openviel in de hoogadellijke
stiftskerk van Thorn vroeg hij, in de meening, dat de Paus er de beschikking over
had, dit voor zich aan. Het werd hem verlcend, maar er was een mededinger, Charles
de Castillon, die daarmede niet tevreden was. Deze laatste was zelfs in het bezit
van preces Imperiales. In 1716 liet hij beslag leggen op de inkomsten en de
meubelen, die de bisschop te Thorn bezat. Ofschoon hij reeds 10 jaren het
canonicaat bezeten had, werd hij gedwongen een overeenkomst met zijn mededinger
aan te gaan en van zijn canonicaat af te zien, 13 Januari 1719. Na een leven van
harden arbeid voelde d'Ongnies zijn krachten afnemen, daarom verzocht hij reeds
in 1717 aan de oostenrijksche regeering, hem een coadjutor te willen toestaan in
den persoon van den Minderbroeder Frans Sanguessa. Het verzoek werd na veel
heen en weer geschrijf (zie art. Sanguessa) eindelijk 1721 toegestaan. Het was,
alsof d'Ongnies daarop gewacht had, om weg te kwijnen; nog een jaar ongeveer
leefde hij teruggetrokken, hij stierf 9 April 1722 te Brussel, waar hij zich voor zaken
bevond.
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret bevindt zich in het Groot
Seminarie te Roermond; zijn borstbeeld in marmer in de kathedraal te Roermond.
Gegraveerde portretten door El. Chr. Heiss en Bern. Vogel, beiden naar Jo. Sitterich.
Zie: H a b e t s , Gesch. v.h. bisdom Roermond.
Kleijntjens

[Oppen, Jean Mathieu Eugène van]
OPPEN (Jean Mathieu Eugène van), geb. 18 Dec. 1834 te Schimmert, gest. 9 April
1885 te Maastricht, begraven in Amby, advoeaat en candidaat-notaris.
Mr. Eugène en zijn drie jongere breeders, die later behandeld moeten worden,
Ir. J.L. F e r d i n a n d , Mr. L e o J. en Dr. J.M. A u g u s t , zijn zonen van J a n
W i l l e m , landmeter van het kadaster, en M a r i a E l i s a b e t h P e n n e r s . Zij
zijn alle 4 oud-studenten van Rolduc. Eugène promoveerde 9 Juni 1858 aan de
hoogeschool te Leiden op proefschrift: De controversiis ictorum in Dig. libris 30-32
(Leiden) en vestigde zich in dezelfde maand als advocaat te Maastricht, waar hij in
1860 tot rechter-plaatsvervanger en in 1863 tot procureur bij het hof en de rechtbank
werd benoemd. Het provinciaal gerechtshof in Limburg werd in 1876 opgeheven
en vervangen door het hof voor Limburg en Noord-Brabant in den Bosch. Het
afzonderlijk instituut der procu-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

730
reurs verdween in 1879, waarna de bestaande procurcurs vanzelf advocaat en
procureur bij de rechtbank te Maastricht en het hof in den Bosch waren.
Eugène was een buitengewoon bekwaam jurist en verdediger, waarvan de faam
uitging, dat hij ten slotte alle processen won. Maar zijn voortreffelijke verdediging
van den pastoor-deken van St. Servaas te Maastricht F.X. Rutten, die op 27 Juli
1873 en andermaal op 23 Juli 1874 buiten gebouwen en besloten plaatsen processie
had gehouden en deswege vervolgd werd, heeft in 1875 tot in de hoogste instantie
vanzelfsprekend geen succes gehad. Het was voor het eerst dat overtredingen,
zooals men het destijds noemde, van de wet van 10 Sept. 1853 voor een limburgsche
vierschaar in behandeling kwamen. De verdediger heeft de stukken daaromtrent
en zijn pleidooi gepubn'ceerd in De openbare godsdienstoefening buiten de
gebouwen en besloten plaatsen volgens art. 167 al. 2 der G.W. van 1848 (Gulpen
1875).
De uitgave van de welbekende Nederlandsche pasicrisie, door Eugène en zijn
broeder Leo in 1871 ondernomen, getuigt voorzeker van hun beider werkkracht en
kunde. Het nuttig werk is na Eugène's dood voortgezet in 1886 door Leo voornoemd
en diens neef Mr. A u g u s t S a v e l b e r g , advocaat en procureur te Maastricht,
later raadsheer in den H.R. der Nederlanden, en in 1894 door laatstgenoemde in
samenwerking met Eugène's zoon Mr. L e o p o l d B e r n a r d J o s e f v a n
O p p e n , insgelijks advocaat en procureur te Maastricht, tegenwoordig burgemeester
dezer stad, tot het 6e vervolg, verschenen in 1903. In hetzelfde jaar sloot
laatstgenoemde de serie af met een Administratief gedeelte (eerst te Gulpen, dan
te Heusden verschenen).
Een driedubbele misdaad, op 9 April 1885 ten huize van Eugène van Oppen
gepleegd, herinneren wij ouderen ons nog met afgrijzen. Zekere Caesar
Timmermans, koopman en winkelier te Heerlen, drong gewapend met revolver en
dolk het kantoor der klerken, die in het middaguur naar huis waren, binnen, zag en
verwonde er den oudsten zoon Mr. A n t o i n e F e r d i n a n d E u g è n e H u b e r t ,
eveneens advoeaat en procureur te Maastricht, 18 Nov. 1884 te Utrecht
gepromoveerd. De door een schot getroffen jonge man is 14 April d.a.v. op ongeveer
22-jarigen leeftijd gestorven. Zie Mr. Eug. v. Oppen Jr. In Memoriam, door G.
J o n c k b l o e t S.J. (Gulpen 1885). De vader en de 19-jarige dochter M a r i a
E l i s a b e t h J o h a n n a H u b e r t i n a , die op het hooren van het schot kwamen
toegesneld, werden het 2e en 3e slachtoffer van den woesteling en stierven binnen
het kwartier. Marie, die zich, om haar vader te redden, voor den dolk van den
moordenaar wierp, smeekte in innige kinderliefde: Dood mij, maar spaar mijn vader!
Deken Rutten voornoemd, oud-leeraar van Rolduc, getuigde aan de groeve van
Eugène Sr., dat deze als student te Rolduc reeds had uitgemunt, niet alleen door
zijn uitstekende gaven, maar ook door zijn goed gedrag, zijn geloof en godsdienstzin,
en dat Eugène ook in lateren tijd gebleven is, wat hij toenmaals was. Zie le courrier
de la Meuse van 14 April.
De president van de rechtbank te Maastricht Mr. Bergers sprak in de zitting van
10 April als volgt: Door den gruwzamen moord zullen wij voortaan de voorlichting
moeten missen van een uwer, die met recht een sieraad der maastrichtsche balie
mocht genoemd worden en wiens buitengewone schranderheid, ongeëvenaarde
werkkracht en uiterst nauwkeurige behandeling van zaken, niet
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minder dan zijn beschaafde vormen en zioh nooit verloochenende wellevendheid
door de rechtbank steeds in hooge mate werden gewaardeerd, enz. (Weekbl. v.h.
R. v. 14 April). Eugène was 16 Dec. 1884, dus kort vóór zijn tragisch einde door het
hoofdkiesdistrict Heerlen bij eerste stemming tot lid der Provinciale staten in Limburg
gekozen. Zijn echtgenoote was A n t o i n e t t e G e r t r u d e B o o t s .
Timmermans was een querulant, die zich door langdurige proceduren geruïneerd
had en de schuld daarvan op advocaten en notarissen wierp, inzonderheid op
Eugène van Oppen. Tegen dezen en Leo van Oppen had hij een drietal pamfletten
gelanceerd respectievelijk 22 Aug. 1877, 3 Jan. 1881 en Febr. 1883. Zie het verslag
van de behandeling der zaak voor het hof in den Bosch op 15 Aug. in Limburger
Koerier van 20 Aug. Timmermans werd veroordeeld wegens moord op Eugène van
Oppen en moedwilligen manslag op diens zoon en dochter tot levenslange
tuchthuisstraf en stierf 4 Nov. 1887 in de gevangenis te Leeuwarden aan kanker
aan de tong, na een vreeselijk lijden van ruim een jaar.
Zie: Limburger Koerier van 11, 14, 18 April, 20, 22, 27 Aug. 1885 en andere
dagbladen. Verder een ingezonden stuk in het Nieuws van den Dag van 28 April,
door Mr. E i j s s e l l , advocaat bij den H.R. der Nederlanden.
Blonden

[Orliens, David van]
ORLIENS (David v a n ) was 30 jaar ‘kapitein ten dienste dezer landen’ onder het
zeeuwsche regiment, majoor der stad Sluis en ingenieur, geboren 1570, overleden
22 April 1652, begraven onder een arduinsteenen zerk in het koor der St. Janskerk
te Sluis, bekapt met wapens en kwartieren. Hij was gehuwd met C a t h a r i n a
N i c o l a i j , geboren 1587, overleden 6 Mei 1659 en begraven in hetzelfde graf.
van Beurden

[Orsoy, Hendrik van]
ORSOY (Hendrik v a n ), kartuizerprior, overl. bij Arnhem 6 Aug. 1462. Hij was
geprofest monnik van het klooster Monnikhuizen bij Arnhem. Toen in de tweede
helft van het jaar 1420 of in het begin van 1421 Joannes de Boethop, prior van het
kartuizerklooster Bethlehem te Roermond, was overleden, werd hij vermoedelijk als
opvolger derwaarts gezonden. Althans op 1 October 1429 was hij prior te Roermond
en er is geen ander bekend, die in de tusschenliggende jaren dit ambt heeft bekleed.
Omtrent zijn bestuur aldaar kunnen geen bijzonderheden worden vermeld. In 1432
heeft het generaal kapittel der Grande Chartreuse hem van het prioraat te Roermond
ontheven. Na vervolgens eenige jaren te hebben doorgebracht in het huis zijner
professie en daar de functie van procurator te hebben vervuld, heeft hij als prior aan
het hoofd gestaan van de chartreuse te Zeelhem bij Diest. In de jaren 1445-47 wordt
hij vermeld als prior van dit huis. Mogelijk is het echter, dat hij dit ambt van 1443-50
heeft waargenomen. Daarna is hij prior van Monnikhuizen geworden. Zoowel de
aanvang als het einde van zijn prioraat bij Arnhem vond tusschentijds plaats, zoodat
de akten van het generaal kapittel omtrent het juiste tijdvak van dit bestuur geen
licht verschaffen. Bij zijn overlijden was hij reeds als prior afgetreden.
Men verwarre dezen Hendrik van Orsoy niet met zijn naam- en tijdgenoot (dl. VI,
kol. 1083), die professus was van het kartuizerklooster buiten Geertruidenberg,
aldaar de ambten van vicarius en procurator bekleedde, 1475-82 prior was te Luik
en 21 Mei 1484 bij Geertruidenberg is gestorven. In het aangehaalde artikel wordt
ten on-
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rechte medegedeeld, dat deze prior is geweest van het huis zijner professie en van
het klooster te Zeelhem.
Zie: Publications de la Société Hist. et Arch. dans le duché de Limbourg XIX, 369;
F.J. R a y m a k e r s , Historische Oogslag op het voormalige kartuizerklooster te
Zeelhem (Brussel 1863); Bijdr. en Meded. Hist. Gen. Utrecht IX (1886), 298; Chartae
Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galluzzo, Florence); Archief
Gesch. Aartsbisd. Utrecht LVI (1932), 53-57.
Scholtens

[Ostade, Adriaan van]
OSTADE (Adriaan v a n ), schilder en tevens etser, werd te Haarlem geboren in
1610 en is begraven op 2 Mei 1684 aldaar. Hij was van klem-burgerlijke afkomst,
zijn vader was een wever met een zevental kinderen, afkomstig uit Brabant. Door
vlijt en liefde voor het vak en later door een rijk huwelijk werd A. een zeer aanzienlijk
burger. In 1627 schijnt hij met A. Brouwer gewerkt te hebben in de werkplaats van
Frans Hals. Lid van het schildersgilde werd hij in 1634. In 1638 huwde hij
M a c h t e l g a P i e t e r s e , die hij in 1642 door den dood verloor. Pas in 1657 huwde
hij opnieuw met A n n a I n g e l s (gest. 1666), een vrouw uit een aanzienlijke
amsterdamsche familie, waardoor hij Amsterdam meer bezocht, hetgeen van invloed
was op zijn kunst. Bij zijn dood liet hij een dochter na, die huwde met den chirurg
D i r k v a n d e r S t o e l . la 1646, 1661 en 1662 bekleedde hij aanzienlijke functies
in het schildersgilde. In 1642 verzette v. O. zich te zamen met Vroom, S. Ruysdael
en Frans Hals tegen de besluiten van het gilde inzake den invoer van vreemde
kunstwerken. In 1672 schijnt hij uit vrees voor de fransche troepen een tijdlang naar
Amsterdam gegaan te zijn en toen heeft hij waarschijnlijk de aquarellen geteekend,
die in het bezit waren van Jonas Witsen; zij zijn gedateerd van 1672-78 en nu overal
verspreid. Volgens Houbraken was Frans Hals zijn eerste leermeester, maar meer
invloed had Rembrandt op zijn kunst. Vele schilderijen (ongeveer 1000 volgens
Hofstede de Groot), eenige 100-tallen teekeningen en aquarellen, en een 50-tal
etsen zijn er van hem overgebleven, waarvan vele gesigneerd en gedateerd zijn,
zoodat wij zijn ontwikkeling kunnen nagaan van zijn 20ste jaar af tot zijn laatste
levensjaren.
V.O.'s werken geven gewoonlijk voorstellingen uit het boerenleven weer; A.v.O.
en ook zijn broeder Isaäk hebben min of meer hetzelfde gedaan voor hun tijd als
P. Brueghel 100 jaar te voren, namelijk, het losse, vrije leven der boerenstanden
weergegeven in een tijd, toen de hoogere standen zich weinig gaven en het
godsdienstige leven afnam. A. was 10 jaar ouder dan zijn broeder Isak en heeft 50
jaar lang zich aan zijn werk kunnen geven. Hij schilderde behalve boereninterieurs,
ook boerenwoningen van buiten en het boerenleven in landelijke omgeving, verder
komen voor de 5 zinnen, de verschillende beroepen, en enkele bijbelsche
voorstellingen; in de boerenvoorstellingen merken wij dan op zijn voorliefde voor
voorwerpen, voor het stilleven.
In zijn vroege werken, tegen de jaren dertig, geeft hij vrij groote composities met
vrij groote figuren, het licht is sterk, de kleur bleekblauw of mat-rose, het
teekenachtige treedt sterk op den voorgrond, zoo heeft hij een voorliefde voor dikke
knobbelige neuzen, de personen zijn vlug in hun bewegingen bij werk en
ontspanning, ze zijn meest armoedig gekleed, zijn inzicht in de menschelijke figuur
is echter steeds eenzijdig. In plaats van de wilde tafereelen van een Adr. Brouwer
waar het oogenblik wordt weergegeven, voordat alles kort en
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klein wordt geslagen, geeft v.O. het stillere van het boerenleven weer. Hij overziet
de menschelijkheid der personen niet als Brouwer en Jan Steen, maar vertelt van
hun dagelijksche leven. In wat lateren tijd worden de bewegingen rustiger, alles
inniger, de voorgestelden zijn rijker gekleed, gelijken tred houdende met de betere
toestanden onder de boeren; het zijn nu veelal voorstellingen bij dans en spel.
Rembrandt's invloed spreekt sterk in den tijd van 1637-40, we zien dan bij O. een
sterk clair-obscur, gedempte harmonieën van de oude en vuile boerenkleeding,
terwijl spoedig na 1650 lokaalkleuren op te merken zijn. Tegenover de meening van
Bode, zooals die hierboven gegeven is, omtrent v.O.'s ontwikkeling, meenen anderen,
dat men eigenlijk geen vroegere en latere werken kan onderscheiden, dat men vele
schilderijen, aan v.O. toegeschreven, als valsch moet beschouwen, want dat er bij
zijn vroeggedateerde etsen niet een is, die de levendigheid heeft, waarvan bij de
z.g.n. vroege schilderijen sprake is; men meent, dat v.O. zijn schilderijen
groepsgewijze dateerde en signeerde, dat de etsers van zijn werk allen naar bekende
werken prenten maakten en dat alleen Jac. Louijs prenten naar werk uit v.O.'s eigen
jonge jaren maakte, terwijl juist bij deze laatstgenoemde prenten er geen is met dat
losse en beweeglijke, dat zij volgens Bode dan toch zouden moeten hebben. W.
Drost daarentegen rekent tot zijn vroege werken, die met voorstellingen op de wijze
van Brouwer, namelijk groteske figuren, die zich overgeven aan hun lage hartstochten
met domme oogen, dikke neuzen, dansend met plompe beenen op de maat van
een doedelzakspeler in een rommelige schuur, armen en beenen bewegende op
dezelfde manier als bij Brouwer. De personen zijn bij v.O. veel minder individueel,
plomper, sterk door licht en schaduw samengebonden, de figuren zell zijn kleiner,
allerlei armoedig huisraad wordt algebeeld met het oog op het schilderachtige van
deze dingen. Ook in de kleuren, blauw en violet omgeven door bruin, komen zij
overeen met het werk van Brouwer, doch bij v.O. vloeien de penseelstreken in elkaar
en de lichaamsbewegingen zijn niet parallel aan de voorstellingsvlakte, ze loopen
schuin naar de diepte; en naast een centraal lichtcomplex bevindt zich, parallel
daarmee, een diep bruin, zoodat de twee helften van de voorstelling afwisselend
licht en donker zijn; dat laatste is echt F. Halsachtig, maar bij v. Ostade is hiermee
de dieptedimensie verbonden. De bouw van het schilderij blijft hetzelfde als v.O.
begin der jaren veertig zijn volle kracht ontwikkelt. Bijna van het begin af is
Rembrandt's invloed aanwezig. De bruine en gele tonen krijgen diepte en lichtkracht,
de overgang naar het clair-obscur wordt fijner. Na Rembrandt is van Ostade dan
ook degrootste clair-obscurschilder. De gebaren zijner boeren worden nu kalmer,
ze hebben nu breedere schouders, koppen en voorhoofden, omhooggetrokken
wenkbrauwen, een ietwat domme uitdrukking, een haakneus, en een kleine,
apartstaande teruggetrokken kin. Tegelijkertijd komen er ook voorstellingen uit het
boerenleven in een landschappelijke omgeving voor, zonder dat echter het landschap
als zoodanig geaccentueerd wordt; zij komen den gelijktijdigen schilderijen van Jac.
v. Ruisdael zeer nabij, wiens invloed te zien is in den boomslag en in de diepgroene
kleur van het loot. In de latere decenniën blijven de motieven dezelfde. Einde jaren
50-60 is het lichtcontrast sterker, er is een fijnere werking van de binnenruimten met
kleine figuren, een warmere toon. Uit de jaren zestig dateeren veel meesterwerken.
Tegen 1670 wordt de belich-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

734
ting heller, worden de lokaalkleuren koeler, maar zij staan op hetzelfde hooge peil.
Er zijn nog zeer veel schilderijen uit de jaren zeventig bekend, maar wij kennen
slechts enkelen uit de jaren tachtig, zij worden bonter van kleur. Wat betreft zijn
half-figuren, eerst omgeeft v.O. die steeds door een schuingeplaatst raam, dat zich
eerst later parallel met de beeldvlakte bevindt, en gewoonlijk omgeven wordt door
loot of wingerd. Dit gegeomt ook voor bij Dou en zijn school. A.v.O. behoort tot de
‘pittoreske’ schilders der 17de eeuw, tot degenen, die zochten weer te geven de
kleuren, den toon, het licht, hij was een droomerig kunstenaar, een harmonische
natuur, hij zocht steun bij grooten als Hals, Brouwer, Rembrandt; een rijk talent had
v.O., maar geen sterk karakter. Er is tweestrijd tusschen sentiment en bedoeling;
het zijn juist echter de glad geschilderde schilderijtjes geweest die zoo mooi werden
gevonden op het einde der 19de eeuw.
De verdeeling van de figuren in een parallelepipedum, de scheefgeplaatste as
van de compositie - een systeem van Rembrandt - bewijzen dat v.O. de figuren in
een geestelijken samenhang wist te brengen in één ruimte. Ook de manier, waarop
balken, stoelen, tafels zich richten naar de hoofdrichtingen toont, dat v. Ostade ook
de onbezielde voorwerpen doet meeleven in de geheele compositie. Evenals Jan
Steen, hoewel niet zoo geestig, en kleiner dan Rembrandt, is A.v.O. een echte
schilder van den barokken stijl.
A.v.O. heeft zelf nooit andere schilders gebruikt om bijv. de landschappen in zijn
voorstellingen te schilderen, wel heeft hij zelf soms in het werk van zijn tijdgenooten
de figuren geschilderd o.a. in die van L. of C. Decker (weefstoelen), C. Dusart, Jac.
v. Mosschert, misschien ook in dat van J. Vermeer, Jac. Ruisdael. Steeds hebben
de schilderijen van Ostade hooge prijzen gehaald, zeer hooge in de 2de hellt der
19de eeuw. Reeds in zijn eigen tijd had hij navolgers, zooals C. Dusart, zijn leerlingen
C. Bega, R. Brakenburg, Sorgh, M. de Musscher, Jan de Groot, verder ook eenige
tijdgenooten o.a. A. Diepraam, Both, Blijhooft, E.v. Heemskerk, P. Quast enz., later
J.L. de Marne, Ch.W.E. Dietrich. Meermalen zijn ook zijn etsen gebruikt voor het
maken van valsche schilderijen.
Meer dan eens heeft v. Ostade hetzelfde onderwerp geteekend, geschilderd en
geëtst. Zijn teekeningen waarvan een groot aantal overgebleven zijn, zijn
grootendeels penteekeningen, gewasschen met bister en O.I. inkt, of aquarellen.
Zij dienden vooral in zijn latere perioden voor den verkoop daar hij ook met zijn
schilderijen zooveel succes had gehad Zijn aquarellen, die Jaminet zoo kunstig
heeft nagevolgd, meest uit den lateren tijd, zijn dikwijls te glad. De meeste
Prentenkabinetten hebben een aantal teekeningen van hem.
Als etser geeft A. v. Ostade voornamelijk eenvoudige dorpsvoorstellingen,
meermalen ook kinderen bij het spel weer. In zuiver grafisch opzicht is de boer, die
het gelag betaalt, de beste, maar er zijn tal van anderen, die ook zeer fraai zijn o.a.
de man, die over de onderdeur hangt; de meeste hebben een groote mate van
gezelligheid wat betreft de voorstelling o.a. de kwakzalver, de brillenkoopman, de
zingende vrouw, de gebochelde vedelaar de visschertjes, de spinster. Tot zijn beste
en bekendste werken behooren ook: drinker en rooker, vechtende boeren, schilder
in werkplaats, triktrakspeler, bedelaar, haspelende vrouw voor huis, drie groteske
figuren. Zijn etsen zijn gedateerd van 1647 tot 1678 (tot de vroege werken behooren
de koppen en enkele figuren), namelijk drie uit 1647, een van 1648, een van 1652,
twee van 1053, een van 1671 en een
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van 1678. Men kent gewoonlijk drie staten van iedere ets; de eerste van iedere ets
heeft hij waarschijnlijk zelf gemaakt, als karakteristiek hiervoor noemen we de
scherpe contours; de etsen zijn bewerkt met de droge naald en met den burijn, als
teekenaar is v.O. ook in zijn etsen bijna onfeilbaar. Enkele waren zonder twijfel sterk
in trek, andere niet en dan heeft hij er ook niet veel werk van gemaakt, zij zijn in den
lateren staat gesigneerd: A. v. Ostade fecit et excudit. Callot's invloed is kenbaar in
enkele figuren, maar niet in de manier van etsen. v.O.'s vroegste ets moet van omstr.
1645 zijn, zijn beste werk werd gemaakt tusschen 1645 en 1655. De ets van 1653
‘dankzeggen’ is karakteristiek doordat de ‘geëtste’ buitenste lijn hier versterkt is door
droge naald. Het latere werk heeft gelijkmatiger belichting en meer licht tevens, de
omlijning der voorwerpen is helderder. Een zeer fraaie collectie etsen bezit het Mus.
Teyler te Haarlem, ook het Britsch Museum te Londen; bekend zijn die uit de
verzameling van Stolk te Rotterdam en die der coll. Guichardot. De platen zelf
behoorden eerst aan v.O.'s schoonzoon, in 1694 werden zij verkocht, later bezat
B. Picart ze, die ze omstr. 1710 uitgaf; omstr. 1780 gaf Basan ze opnieuw uit; daarna
werden zij nog eens uitgegeven en werden de platen naar verschillende kanten
verspreid. Een exemplaar van de 1ste uitgave bezit de Sloane coll. (Londen).
Naar v.O.'s ontwerpen maakten vele prenten o.a.: J. Gole, J. de Groot, J. de
Visscher, A.v.d. Bos, J. Molaert, J. Suyderhoef.
Zijn portret is gegraveerd door C.B. Coclers naar een zelfportret en door J. Gole
naar C. Dusart, voorts door J. Houbraken, Felswig en een onbekend kunstenaar;
het komt voor in Recueil Musée de peinture I; lithografische portretten door Hesse,
Pinte en Max Franck.
Zie o.a.: C. H o f s t e d e d e G r o o t , Beschreibendes und kritisches Verzeichnis
der Werke der hervorrag. holl. Maler des 17ten Jahrhunderts (Paris, Esslingen 1910)
III; J. V e t h , Een veronachtzaamd hoofdstuk (Haarlem 1928), 13; K. Z o e g e v o n
M a n t e u f f e l , Die Niederl. Radierung (München 1925), 74; gegevens in het Rijks
Prentenkabinet te Amsterdam; W. B o d e , Die Meister der holl. und vläm. Malerschule
(Leipzig 1917), 126; Reprod. door Rovinsky en Tsetckovine (S. Petersburg 1912);
A. R o s e n b e r g , Adriaen und Isak van Ostade (Bielefeld u. Leipzig 1906); A.v.
W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (1910) II, 273; A.M. H i n d , A short history
of engraving and etching (London 1911); P. K r i s t e l l e r , Kupferstich und Holzschnitt
in vier Jahrh. (Berlin 1911); J. H a v e l a a r , Oud-Hollandsche figuurschilders
(Haarlem 1915), 80-86; W. S t e e n h o f f , De Nederlandsche schilderkunst in het
Rijksmuseum, o.a. II, 124-133; U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem.
Künsterlexikon XXVI (1932), 74 (door R o l f F r i t z ).
J.M. Blok

[Ostade, Isak van]
OSTADE (Isak v a n ), landschapschilder, werd te Haarlem 2 Juni 1621 gedoopt en
is begraven aldaar den 16den October 1649. Na een leertijd in het atelier van zijn
ouderen broeder Adriaen, met wien hij 10 jaar in leeftijd verschilde, was hij op
18-jarigen leeftijd een volleerd schilder en hoewel hij maar 10 jaar heeft kunnen
werken, heeft hij een groot aantal schilderijen gemaakt. In 1642 voerde hij een
proces tegen den kunsthandelaar Leendert Hendrix, die voor 13 schilderijen 27
gulden wilde betalen, maar met behulp van Adr. v.O. kreeg hij gedaan, dat hij 9
schilderijen voor 56 gulden had te leveren, volgens een
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andere bron elf schilderijen voor 50 gulden, waaruit blijkt. dat zijn schilderijen een
vrij groote waarde in dien tijd vertegenwoordigden in vergelijking met die van andere
schilders uit zijn tijd. In 1643 werd Is. lid van het haarlemsche schildersgilde. Hij
schijnt welgesteld gestorven te zijn, ten minste voor zijn begrafenis in de St. Bavokerk
te Haarlem werd ƒ 16 betaald, wat voor dien tijd zeer veel was.
Hij was een landschapschilder uit de omgeving van Wouwerman, zijn onderwerpen
geven gewoonlijk landschappen weer met het leven op de landwegen, o.a. rustplaats
voor wagens bij herbergen, winterlandschappen en een enkel maal interieurs. In
zijn vroege schilderijen sluit hij dicht bij zijn broeder A. aan, het zijn dezelfde
onderwerpen in dezelfde techniek, uitgezonderd eenige kleinere studies van
interieurs, die in sterk bruinen toon zijn, een toon, bruiner dan die van zijn broeder;
de figuren zijn ook kleiner en de uitvoering vluchtiger. Ongeveer in 1640 geeft Is.
voor het eerst een voorstelling, die buiten plaats heeft, doch het landschap is hier
van niet meer belang dan op het werk van zijn broeder. Dan komen er voorstellingen
van dorpsstraten, riviergezichten met ijs, dorpsherbergen, gezichten aan de
Haarlemmermeer en omgeving. Gewoonlijk zijn figuren en landschap op deze
schilderijen gelijkwaardig, soms ook is het landschap overheerschend; zijn figuren
zijn nooit burlesk, zooals die van zijn broeder, en steeds schildert hij dezelfde figuren
in zijn landschappen. Hij was een fijn waarnemer van het verstoorde daglicht en
wist de door grijze sluiers gezeefde zon weer te geven. Bijna steeds hebben zijn
werken een hooge aesthetische waarde. Van A.v.O. neemt Is. in de compositie over
de richting naar de diepte, het oversnijden in diagonalen van de ruimte met figuren,
ook bij hem is het parallelepipedum der figuren aanwezig; maar bij hem vinden we
meer subjectief perspectief, terwijl het oogpunt diep ligt; het vluchtpunt ligt geheel
ter zijde en naar die zijde neigen de silhouetten der boomen en huizen; het schilderij
wordt verdeeld in een lichten en een donkeren driehoek, een verdeeling, die
Elsheimer reeds overgenomen had van de Caracci's en die ook door Rubens werd
gebruikt. Dikwijls vindt men een schimmel voor een voederbak in v.O.'s werk, als
een pittige noot, en in zijn pleisterplaatsen etc. is de rossig bruine toon hoofdzaak,
al is het effect soms wat geforceerd; in zijn schilderijen heerscht altijd een vredige
stemming. Tegen de donkerheid van de dichtbijzijnde gebouwen heeft hij groote
lichte vlekken aangebracht en tegen den lichten hemel daarentegen fijne silhouetten
van donkere figuren geschilderd. Doch in tegenstelling met Elsheimer zijn de lichte
plekken niet parallel met den rand en in tegenstelling met de diepte, doch voegen
zich naar de richting, waarin de ruimte loopt. Ofschoon I.v.O.'s landschappen zich
zeer ver schijnen uit te strekken, zoo is deze ruimte toch niet zoo groot als men zou
denken, want de stoffage is geschikt naar de diagonale indeeling en steeds licht
tegen donker of omgekeerd, zoodat de ruimte in zigzaglijnen verdeeld wordt. De
wintervoorstellingen zijn soms geheel in bruinen toon, soms wijnrood met blauw of
in geelgroene tinten. Gewoonlijk zijn zijn figuren weinig ingebed in het landschap,
zoodat naast de groote stemming, die zijn schilderijen meestal weergeven, tevens
de eenheidsgedachte (een kenmerk der 17de eeuw) er duidelijk uit spreekt. Hij
schilderde meermalen de figuren in de vroege landschappen van Ruisdael. Er zijn
ongeveer 100 schilderijen van I.v.O. bekend, opgenoemd door C. Hofstede de Groot.
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Zijn teekeningen geven gewoonlijk plompe, sterk omlijnde menschelijke figuren
weer, die zich meestal op den voorgrond bevinden; de gebouwen en boomen bestaan
uit vluchtig golvende lijnen en in elkaar vloeiende verschillende halfronden, waardoor
ze een fantastischen indruk maken en toch een zorgvuldige verdeeling van het vlak
geven.
Naar zijn werk maakten vooral prenten: J. Holaert en D. Koedijck.
Zijn portret is afgebeeld in C h . B l a n c , Hist. des peintres, Ec. Holl. I; van een
door Adriaan van Ostade geteekend portret kennen wij de tegenwoordige
verblijfplaats niet (een foto is aanwezig in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam).
Zie o.a.: A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 287; W. B o d e ,
Die Meister der holl. und vläm. Malerschule (Leipzig 1917), 126; gegevens in het
Rijks Prentenkabinet te Amsterdam; C. H o f s t e d e d e G r o o t , Beschreib. und
krit. Verzeichnis der Werke der hervorrag. holl. Maler des 17ten Jahrh. III (Paris
Esslingen 1910); A. R o s e n b e r g , Adr. und Is. v. Ostade (Bielefeld u. Leipzig
1906); W. S t e e n h o f f , De Nederlandsche Schilderkunst in het Rijksmuseum II,
20, 135; U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Künstlerlexikon XXVI (1932), 75
(door R o l f F r i t z ).
J.M. Blok

[Otho, Johanna of Othonia]
OTHO (Johanna) of O t h o n i a , dochter van den volgende en geb. te Gent. Zij
behoorde tot de hervormingsgezinden, evenals haar vader. Met dezen, waarschijnlijk
ook met haar man Mr. W i l l e m M a y a e r t , advocaat aan het hof van Vlaanderen,
verliet zij om des geloofs wil haar vaderstad en begaf zich naar Duisburg; zij keerde
echter in 1577 terug, òf naar aanleiding van den dood van haar echtgenoot, òf omdat
toen te Gent ingevolge de pacificatie van 1576 de kerkelijke toestanden een
gunstigen keer genomen hadden. Hoelang dit haar verblijf daar ter stede geduurd
heeft weten wij niet; doch wel weten wij dat zij, misschien na het bemachtigen van
de stad door den hertog van Parma in 1584, wederom naar Duitschland vertrokken
is en de laatste jaren haars levens te Straatsburg heeft doorgebracht. Wanneer zij
overleden is wordt nergens gemeld. Johanna Otho is een voor haar tijd beroemde
dichteres geweest. Op de leidsche universiteitsbibliotheek berust een ten jare 1616
te Straatsburg verschenen uitgave harer dichtwerken, onder den titel: J o h a n n a e
O t h o n i a e foeminae Flandriae, viri clarissimi domini Guilielmi Mayarti, in Provinciali
Consilio Flandriae quondam advocati consultissimi [viduae], Carminum diversorum
libri duo; daarin is een gedicht, gewijd aan den dichter Karel Utenhove en uitgegeven
in de hieronder genoemde bijdrage, blz. 423-424. Nog heeft zij, eveneens in het
Latijn, vervaardigd: Poemata, sive lusus extemporanei, in 1617 te Antwerpen
gepubliceerd.
Zie: Kerkhist. archief II (Amsterd. 1859), 419-426: N.C. K i s t , Johanna Otho en
Karel Utenhove. Eene bijdrage tot de hervormings-geschiedenis van Gend; F.
P i j p e r , Jan Utenhove (Leid. 1883), Bijl. LXXVIII, LXXXIII.
Brinkerink

[Otho, Johannes]
OTHO (Johannes), overl. te Duisburg in 1581, leermeester van K. Utenhove, den
dichter, en geleerd rector scholarum, eerst in zijn geboorteplaats Brugge, daarna
te Gent en te Duisburg. Hierheen had hij uit vrees voor geloofsvervolging de vlucht
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der kerkhervorming. Hij heeft geschreven een Introductio in historiam romanam
(Brugis Flandr. 1565) en Sententiae insigniores et Apophtegmata illustriora S.
Scripturae (Coloniae 1571).
Zie: Kerkhist. archief II (Amsterd. 1859), 420, 421, 425; F. P i j p e r , Jan Utenhove
(Leid. 1883), 6, Bijl. XII, LXIV, LXXVIII-LXXX passim.
Brinkerink

[Otten, Johan]
OTTEN (Johan), geb. te Soest in Westfalen, zich noemend I o a n n e s O t t o n i s
sive H e n r i c i de Zuzato. Na een tijdlang in het klooster te Windesheim
convers-broeder geweest te zijn en er als zoodanig allerlei praktische
werkzaamheden (handenarbeid, ambachtsbedrijf) verricht te hebben werd hij aldaar
30 Nov. 1394 onder de reguliere kanunniken opgenomen en weldra tot procurator
(beheerder der geldzaken) gekozen. Sedert 1400 bekleedde hij het prioraat: eerst
gedurende bijna twaalf jaren in het regulierenklooster Domus Sancti Joannis
evangelistae bij Amsterdam, daarna gedurende twee jaren in het convent Nieuwlicht
tusschen Wester-Blokker en Zwaag. Als rector der zusters van Sint Mariënveld te
Amsterdam is hij omstreeks 1428 overleden. Een gedeelte van een latijnsch
handschrift uit het laatst der veertiende eeuw, bevattende enkele geschriften van
Anselmus, afkomstig uit het klooster te Windesheim en thans berustende in het
stedelijk archief van Zwolle, werd ten jare 1398 door Joh. Otten gekopieerd.
Zie: J.C. v a n S l e e , De kloostervereeniging van Windesheim (Leid. 1874), 30,
44, 49, 164-165, 169, 175; J.G.R. A c q u o y , Het klooster te Windesheim en zijn
invloed III (Utr. 1880), 24, 26, 52, 193, 247, 248, 268, 274.
Brinkerink

[Otto, George Daniël]
OTTO (George Daniël), geb. te Amsterdam in 1803, overl. te Amersfoort 18 Maart
1886. Na eenige maanden adjunct-predikant geweest te zijn in Rotterdam, werd hij
luthersch predikant te Bodegraven 12 Aug. 1827 en te Amersfoort in Oct. 1829;
emeritus 29 Sept. 1868. Hij schreef: Feestrede ter viering van het honderdvijftigjarig
bezit en gebruik der Evg. - luth. kerk te Amersfoort (Dordr. 1836); Beknopt onderwijs
in den Christel. godsdienst, in schetsen (Amst. 1837); Leerrede ter gedachtenisviering
van den 300-jarigen sterfdag van M. Luther (Amersf. 1846); Rede ter nagedachtenis
van H.A. Hamelberg (Amersf. 1853) en in Boekzaal 1837b, 516: Ontboezeming bij
het leggen van den eersten steen tot herbouw der Evg. - luth. kerk te Amersfoort.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. in de Luth. Kerk van Ned. ('s
Gravenh. 1925), 243v.; Alphab. naamlijst van boeken (1833-49), 501.
Knipscheer

[Oudaen, Frans Joachimsz.]
OUDAEN (Frans Joachimsz.), geb. te Rotterdam vóór of omstreeks 1600, overl. te
Rijnsburg vóór 1656. Te Rotterdam was hij broodbakker; hij vestigde zich omstreeks
1622 te Rijnsburg. Meermalen had hij, ook reeds vóór 1622, remonstrantsche
predikanten geherbergd, o.a. Daniël Wittius. Zijn verhuizing naar Rijnsburg staat
zeker hiermee in verband. Weldra sloot hij zich bij de collegianten aan (zie in dit
deel, kol. 538 e.v.). Omstreeks 1627 huwde hij met Maria van der Kodde, de dochter
van ‘Oude Jan’ (zie in dit deel, kol. 539). Van hun zes kinderen is de oudste, de
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dichter Joachim, bekend (zie beneden). Vooral na den dood van de gebroeders van
der Kodde, na 1640, was hij de ziel van het ‘college’, waarvoor hij zijn woning open
stelde. Zijn zoon Joachim volgde hem daarin op, maar slechts voor korten tijd. Hij
beweerde dat de Collegianten al geconstitueerd waren voordat de Remonstranten
bestonden.
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Zie: J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger Collegianten (Haarl. 1895), 25, 52, 60, 86-90,
94, 96, 121.
Knipscheer

[Oudaen, Joachim]
OUDAEN (Joachim), geb. te Rijnsburg 7 Oct. 1628, overl. te Rotterdam 26 April
1692. Hij was de zoon van den vorige en is te Rijnsburg gehuwd met E w o u d j e
S t o u t , dochter van M a r t e n S t o u t in 1656. Omstreeks 1656 verhuisde hij naar
Rotterdam. Daar hij hartelijk de zaak der Collegianten was toegedaan, was zijn
vertrek uit Rijnsburg voor den kring aldaar een groot verlies. Te Rotterdam, waar
hij het beroep van tegelbakker uitoefende, was hij de ziel van de nieuwe gemeente
aldaar. Van hem verscheen in 1672 Aenmerkingen over het Verhaal van het eerste
begin en opkomen der Rijnsburgers. Genus a quo sanguine nostrum (Rott. 1672).
Het in dezen titel bedoelde ‘verhaal’ is van Paschier de Fijne (zie dl. VI, kol. 536,
onder) en verschenen ‘tot Waerstadt’ in 1671. Oudaen zette daarin uiteen dat de
beschuldiging van afval en afscheiding, tegen de van der Kodde's (zie kol. 538 e.v.)
gericht, ongegrond was, omdat de Collegianten hun vereeniging al hadden opgericht
vóórdat de Remonstranten zich geconstitueerd hadden. Het verwijt van
onverdraagzaamheid kon hen dus niet treffen. Evenmin mocht men zich, zeide hij,
daarvoor beroepen op het feit dat de van der Kodde's Paschier's voorstel om
beurtelings op de gewone wijze en die der Rijnsburgers tot stichting samen te komen
van de hand wezen, omdat zij om des gewetens wil zoo gehandeld hadden overtuigd
van de noodzakelijkheid van de volledige vrijheid van spreken.
Oudaen had te Leiden gestudeerd. Hier en te Rotterdam verkeerde hij in een
kring, door v a n S l e e beschreven (a.w., 121v), waar zijn ‘zoo ontvankelijk gemoed
weldra met warme liefde allerlei chiliastische denkbeelden aanhing’. Zijn dichtader
ontsloot zich om vooral uit de Openbaring van Johannes, naar zijn eigen woorden,
‘de voorafschaduwing van het zegepralende rijk van Christus hier op aarde’ te
bezingen. W e l was hij geen drijver maar toch ging Joost van Geel (zie dl. VII, kol.
462-465) hem te ver in zijn Redevoering over de algemeene Christelijke Kerk (Rott.
1687), en sprak Oudaen als zijn meening uit dat de algemeene kerk in den zin van
de zichtbare, alle Christenen omvattende, kerk niet vereenzelvigd mocht worden
met het rijk der heiligen, omdat daarin dan ook de Roomschen werden ingelijfd. Dat
noemde hij ‘verborgen Papisme’. Van Geel kwam weer hier tegen op in een Nader
verklaringe .... (Rott. 1689) en achtte Oudaen's standpunt een uitvloeisel van
onverdraagzaamheid. ‘Zoo iets smartte hem van een bejaard man die vijftig jaar
van verdraagzaamheid en liefde had hooren spreken, en nu zelf vóór den tempel
der liefde bleef staan’. Oudaen daarentegen noemde van Geel's verdraagzaamheid
indifferentisme, dat ook wel atheïsme genoemd werd.
Veel heeft Oudaen bijgebracht ook tot verbetering van den kerkzang bij de
Doopsgezinden die zijn hulp dankbaar aanvaardden. Het archief van de
Doopsgezinde gemeente te Amsterdam bewaart nog een brief van Galenus
Abrahamsz (zie dl. V, kol. 215; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van
Protest. Godgel. in Ned. III, 166-171; Mennonitisches Lexikon, Frankf. a Main und
Weierhof, 1913 enz., II, 26-29; Inventaris der archiefstukken .... bij de Ver. Doopsgez.
gem. te Amsterdam, Amst. 1884, 118, no. 778, 780, 781), waarin deze zijn blijdschap
te kennen geeft over de proeven van psalmberijming en hem dringend aanspoort
daarmede voort te gaan, ‘om deze so
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heerlijke maetgezangen op de leest van de Christelijke en geestelijke leer des
Nieuwen Verbonds te schoeien, gelijk hij daarin al vrijwel was geslaagd, a was er
hier en daar nog wel wat verzachting en verbetering aan te brengen’.
Hij schreef behalve het genoemde: Hollands dankbaarheyd op den dank-dagh
.... (1651); Zweedschen hoogmoed gebroken .... (1658); Paraenesis aen den autheur
van het logen-rijm, met den tytel van Wederroepinge tegen 't advijs van J. Boot
aeng. de sententie van J. van Oldenbarnevelt .... (1664); Vrijheid in staat en
godsdienst.... (1666); De laster-kladde der landverraderie, op de magistr.
uytgeworpen, afgekeert .... (1672); Hollants venezoen in Engelant gebacken ....
(1672); Weeklage over Britanjes bloedigen toeleg op overheerschend zeegebied
.... (1673); Rouw-klage over de doot van M. de Ruyter .... (1676); Blijdschap en
zegewensch aen P. de Groot over des zelfs betuygde onschuld .... (1676); Lijkrouw
der Maasstroom op de ontfanghenis van het lijk van M. de Ruyter (1677); Den
grooten Rotterdammer in zijn geboortestad herstelt .... (1677); De zegepralende
deugd van P. de Groot .... (1678); Uyt-vaart van den Kato dezer eeuw, W. van der
Aa .... (1678); Lijk-gedachtenis van Joost van Vondel .... (1679); Lijk-gedachtenis
van Jac. Borstius .... (1680); Rouw-klage over den dood van G. Brandt de Jonge
.... (1683); Engeland Romens gewetensdwang ontheven .... (1688); Over de
regtsvordering van Adr. Bakker tegen Rom. de Hooge .... (1690); Op het namelooze
Parnaspasquil der majesteytschenders .... (1690); Haagsche Broedermoord, waar
agter de beantwoording tegen de lasterlijke beschuldiging van Lambert van den
Bosch in zijn reizende Mercurius, de Heeren de Wit ten laste gelegd (Leid. z.j.);
Uitbreiding over het boek van Job (Amst. 1714); God in het goddelijke gekend en
doorzien in de schepselen, in Rijm (Rott. 1675); Uitbreiding over het boek der
psalmen, met muzijk, twee deelen (Amst. 1706); Beschrijvinge der wijdberoemde
koopstad Rotterdam, behoorende bij een kopergravure door Jacob Quacq; enz. Hij
was in zijn tijd ook een bekend penningkundige.
Zijn gedichten werden verzameld uitgegeven als Joachim Oudaan's poëzy, met
achterin het leven van den dichter beschreven door D a v i d v a n H o o g s t r a t e n
(Amsterdam 1712) en J. Oudaan's Toneelpoëzy (Amsterdam 1712); voorts vindt
men van hem gelegenheidsgedichten gedrukt en in handschrift in het Archief der
gemeente Rotterdam. Te Rotterdam is een straat naar hem genoemd.
Zijn portret is gegraveerd door J. Jonckman naar A. Houbraken. Een
miniatuurportret van A. van Halen is in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger Collegianten (Haarl. 1895), 11, 44v., 55 v.,
90, 94, 118, 121-124, 261, 335, 360, 365 v.; R. A r r e n b e r g , Naamregister van
nederduitsche boeken tot 1787, 393; H.C. R o g g e , Bibliotheek der Remonstr.
geschriften (Amst. 1863), 284 v.; d e z ., Geschriften betreffende de Ned. Herv. Kerk
.... (Amst. 1864), 98, 101; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. Handwoordenboek
II (Zutphen 1870), 474v.; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek v. Ned. anonymen en
pseudonymen ('s Gravenh. en Utr. 1870), no. 78, 606, 929, 2090, 2593, 2754, 3542,
4995; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der godgel. schrijvers, 4e dr. (Amst.
[1752]), 139; Catalogus v.d. bibliotheek der Ver. Doopsgez. gem. te Amsterdam
(Amst. 1919), 160, 164 v., 222 v., 239, 276; Genealogie van het geslacht Oudaen
door W.A. v a n R i j n in Maandblad Ned. Leeuw (1931),
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137; Joachim Oudaen en de Oudaenstraat door J.H. S c h e f f e r in het Zondagsblad
van Rotterdam.
Knipscheer

[Outvorst, Wilhelmus van]
OUTVORST (Wilhelmus v a n ), geb. te 's Hertogenbosch, priester, was in de
congregatie van het Oratorie in België getreden, 1630. Hij was werkzaam als priester
in het Oratorie te Themsche en daarna te Keulen, waar hij de oprichting van een
Oratorie tot stand bracht. Met zijn medebroeder, C h r i s t o p h o r u s
V l a d e r a k k e n van 's Hertogenbosch, wist hij van het kapittel van Keulen voor
het Oratorie eenige beneficies en de incorporatie van de parochie St. Jan te
verkrijgen, 1647. Zijn laatste jaren bracht hij door in Faconsklooster te Antwerpen,
waar hij 6 Mei 1663 overleed, om zijn deugd algemeen geëerd.
Zie: Chronicon congreg. Oratorii D.J. apud Belgas (Insul. 1740), 7, 42, 69; Grafen Gedenkschr. van Antwerpen IV, 314.
Fruytier

[Ouwen, Petrus van]
OUWEN (Petrus v a n ) heeft zich in 1660 te Maastricht gevestigd als stadsdrukker,
althans hij kreeg 7 Aug. 1660 een toelage van 10 pattacons voor het vervoer zijner
meubels.
Toen in 1665 het nieuwe Stadhuis volgens de plannen van den haagschen
bouwmeester Pieter Post voltooid was, bood van Ouwen proeven zijner dichtkunst
als gelukwenschen aan den Raad aan, die hem daar voor 5 Oct. 1665 tien pattacons
vereerde. In dat jaar drukte hij ook het Recueil der Recessen voor de Regeeringhe
van Maestricht, de oudste uitgave van dit werk, met die door H. van Wouw te 's
Gravenhage uitgegeven. De stad nam er 50 exemplaren van. Na 1666 komt hij niet
meer voor.
van Beurden

[Oyen, Lambertus van]
OYEN (Lambertus v a n ), gedoopt te Rotterdam 14 Dec. 1760 als zoon van
A n t h o n y en J o h a n n a M u l d e r s , overl. aldaar 6 Aug. 1840, wonende aan de
Delftschevaart. De vader Anthony was geboortig van Budel in de Meijerij en werd
21 Febr. 1760 als inwoner geadmitteerd te Rotterdam. Zijn vrouw, met wie hij 9
Maart 1760 trouwde, was de veel oudere weduwe van J a c o b d e V i s s e r . Zij
werden begraven in de Waalsche kerk, zij 4 Sept. 1786, hij 22 Juni 1799. Lambertus
trouwde 21 Mei 1786 met H e n d r i k a M a r t i n a V e r s t e g e en na haar dood
met J o h a n n a (of F a n n a ) W i l l e m i n a V e r s t e e g , uit welk huwelijk 30 Juli
1800 de dochter C l a z i n a J o h a n n a geboren werd, die hem van al zijn kinderen
overleefde. Zij overleed te Rotterdam 27 Oct. 1866. Een derde huwelijk werd gesloten
met H e n d r i n a P l u y g e r s , die hem eveneens overleefde. Zijn vader Anthony
was winkelier aan de Grootemarkt, doch de zoon bleek reeds spoedig letterkundige
aspiraties te hebben. Hij werd lid, later bestuurslid van het Genootschap Studium
Scientiarum Genetrix en verwierf in 1791 op een door dit Genootschap uitgeschreven
prijsvraag met zijn Triumfzang van Israël den tweeden prijs, een zilveren
eerepenning. Het gedicht verscheen in druk. Bij den dood zijner eerste vrouw, 1
Mei 1793, wijdde het Genootschap hem een dichtstuk, vervaardigd door zijn
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in rouw bij het afsterven van den H. Gel. Heer G.J. Nahuys, oud-predikant te
Rotterdam, overl. te Leiden 9 Oct. 1781. Beter is zijn dichtstukje De Morgenzon in
de Volksliedjes van de Maatschappij tot nut van 't algemeen. Van zijn gedichten zijn
vele gedrukt in de Mengeldichten, uitgegeven door het Genootschap S.S.G. 18
Maart 1795 werd van Oyen benoemd tot een van de drie stadssecretarissen, welk
ambt hij bekleedde tot 31 Dec. 1833. In deze lange periode heeft hij heel wat
regeeringswisselingen meegemaakt en van de pui van het stadhuis menige publicatie
afgekondigd, waarom hij in de wandeling ‘de eeuwige lezer’ genoemd werd. Wat
het onder zijn berusting zijnde archief betreft, schijnt hij door onoordeelkundige,
lichtzinnige vernietiging van belangrijke stukken een zware schuld op zich geladen
te hebben. ‘Het is een geluk voor Rotterdam geweest,’ zegt de rotterdamsche
archivaris J.H. Scheffer van hem, ‘dat weinig zulke bekrompen menschen als hij,
eene zoo aanzienlijke betrekking als het Stads Secretarisschap bekleed hebben.
Omdat ‘hij niet van ouwe stukken hield’ werd een aanzienlijk gedeelte van het
Stads-Archief in het begin dezer (19e) eeuw op het oude Hoofd aan een vuurproef
onderworpen, waarbij tal van merkwaardige en onmisbare stukken jammerlijk
vernietigd werden, en een treurig bewijs leveren hoe één dom mensch op een dag
meer kwaad kan stichten dan honderd knappe mannen in een eeuw goeds kunnen
doen’. Ook Mr. François Frets, de latere president van de arrondissements-rechtbank
te Rotterdam, is slecht over van Oyen te spreken. Hij noemt hem even klein in zijn
beginselen als in zijn daden, een man die ‘altoos een bijzondere kinderachtigheid
in het voeren van gezag heeft ten toon gespreid, waardoor hij bij verstandigen
belachlijk, doch ook bij de meesten die hij beleedigt of benadeelt, gehaat is’. Aan
den anderen kant betuigde de Municipaliteit hem in 1800 haar tevredenheid ‘over
zijn gedane Redevoering, bij gelegenheid van de Nationale Feesten op den 19en
van December anno passato gevierd’, onder aanbieding van een gouden snuifdoos
en een oorkonde op perkament, welke laatste thans in het Rotterdamsche Archief
berust. Ook bij zijn ontslag als secretaris van Rotterdam bleken Burgemeester en
Wethouders ‘doordrongen van de goede en langdurige diensten die deze
achtingwaardige ambtenaar sedert bijna veertig jaren aan de stad en aan derzelver
Burgerij bewezen had’. Toen de Koning hem bij besluit van 25 Dec. 1833 eervol
ontslag had gegeven, besloot de Raad hem een pensioen te verleenen, gelijk
staande met zijn traktement, namelijk ƒ 3600.
Zie: Rott. Historiebladen II, 345, 360 en 365; De Navorscher XVII, 15; Resolutiën
van den Raad van Rotterdam 8 Nov. 1833 en 27 Febr. 1834; Rott. Cour. 8 Aug.
1840; Protocol notaris J.P. van Ede van der Pals te Rotterdam 13 Maart 1787 Inv.
3405.
Wiersum

[Oyen, Willem van]
OYEN (Willem v a n ), schepen van Zantwijk bij Tiel 1643, 1645, gasthuismeester
1635, 1639, 1640, armmeester 1646-49, provisor 1652-56, burgemeester van
Zantwijk, controleur der licenten te Tiel. Hij huwde te Tiel 11 Juni 1625 G e e r t r u i d
van Estvelt.
van Beurden

P.
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[Paauw, Andries]
PAAUW (Andries), geb. te Amsterdam, overl. ald. einde 1771, luthersch predikant
te Zwolle van 11 Dec. 1751 tot 1756, toen hij den dienst neerlegde. Hij schreef: De
oogmerken Godts, leerrede over 2 Kron. 4:6 ‘ter inzegening van een nieuwe
predikstoel in de luthersche kerk te Zwolle’; Omstandige levensbeschrijving van
Martinus Luther (Amst. 1731; 1756; 1772); Europa's Lutherdom of vervolg op het
Leven van Lutherus (Amst. 1744).
Zie: J L o o s j e s , Naaml. v. predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 244; R. A r r e n b e r g , Naamreg. v. Nederd. boeken (1600-1787), 406; L.D.
P e t i t , Repertorium der verh. in tijdschriften ... (Leid. 1907), kol. 1450.
Knipscheer

[Paderborn, Joannes Arnoldus de]
PADERBORN (Joannes Arnoldus d e ), ged. te Venlo 23 Juni 1680, overl. aldaar
12, begr. 15 Febr. 1729, zoon van A r n o l d u s , raadsverwant van Venlo 1681-1695,
en van A n n a A r n o l t s , was zelf eveneens raadsverwant 1709-1716. provisor
van het St. Jorisgasthuis 1712-1716, schepen van Venlo 1717-1729, regeerend
burgemeester 1723 en 1726. Hij huwde tweemaal: 16 Juni 1708 met A n n a
C a t h a r i n a D e l s a r t (begr. 24 Dec. 1724), met wie hij 4 Nov. 1719 in de kerk
van het klooster van den H. Geest te Venlo een jaargetijde stichtte; hertrouwde met
A n n a C a t h a r i n a G u b b e l s (begr. 1 Maart 1747).
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie der Venlosche schepenfamilie De Paderborn in
Limburg's Jaarboek 1923, 63, 66; Stadsarchief van Venlo no. 173, 394, 399, 400
en 1402; Maasgouw (1906), 54-55, (1908), 80, (1920), 60.
Verzijl

[Paderborn, Paulus de]
PADERBORN (Paulus d e ), ged. te Venlo 21 Dec. (1638), begr. te Venray 29 Oct.
1694, zoon van H e r m a n u s , schepen van Venlo 1653-65, en van M a r i a
C u n e r a l n d e B e t o u w . Hij werd 1656 als student aan de universiteit te Keulen
ingeschreven, was landschrijver van het ambt Kessel 1663-74, secretaris van Venray,
tevens rentmeester van het domein in hetzelfde ambt 1663-94, schout van Wanssum
1677-94. Hij was 8 Nov. 1665, in tegenwoordigheid zijner moeder, te Paderborn
voor Ds. Nicolai gehuwd met S i b i l l a M a e s d e L o o c k e r e (geb. te Grave,
begr. te Venray 3 Nov. 1694, dochter van Melchior, landschrijver van het land van
Cuyck en van Anna Bodinckhuysen). Van zijn 12 kinderen, die te Venray werden
geboren, vermeld ik: H e r m a n u s (ged. 31 Aug. 1666, overl. 1 Jan. 1715, religieus
in het Franciscanerklooster te Venray); A n n a L u d o v i c a (ged. 6 Maart 1669,
begr. Venlo 19 Maart 1702, huwde 19 Sept. 1690 Petrus Loyens, medicinae doctor
uit Hasselt); M a r i a M a r g a r e t h a (ged. 29 Maart 1671, begr. Venlo 25 Maart
1753, huwde 15 Sept. 1694 Wilhelmus van Darth, ged. 17 Maart 1668, begr. 3 Oct.
1702, accijnsmeester te Venlo 1694-1702, zoon van Henricus en Margaretha Golt)
en A n t o n i u s (ged. 11 Juni 1677, overl. 16 Maart 1717, controleur en scholtis van
Wanssum van Juni 1703-05, huwde Segerina van Leunen).
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie der Venlosche schepenfamilie De Paderborn in
Limburg's Jaarboek (1923), 61-62; Maasgouw (1907), 92-93; F r i e d r i c h
N e t t e s h e i m , Geschichte der Schulen; Numens-Verzeichnis der Studirenden
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in die Mattrikel der Universität zu Cöln eingetragen worden sind; Heraldieke
bibliotheek (1880), 22.
Verzijl

[Paets, Claes Jacobsz]
PAETS (Claes Jacobsz), geb. te Amsterdam omstr. 1583, overl. aldaar in 1621,
boekverkooper en uitgever. Hij was de oudste zoon van Jacob Pietersz Paets, die
volgt. Hij zette den katholieken boekhandel van zijn vader voort in de Warmoesstraat
op den Noorderhoek van de Pijlsteeg in het A B C en werd lid van het
boekverkoopersgilde 24 Oct. 1617. Hij ondertrouwde 3 Oct. 1613 met A n n a
G e r r i t s d r . Hij heet dan 30 jaar oud; een acte uit 1616 noemt hem evenwel alsdan
36 jaar. Men heeft van hem enkele uitgaven zonder jaaraanduiding, o.a. een
Calendarium sillabatim ediscendum, waarvan een volledig exemplaar in het
Rijks-Prentenkabinet te Amsterdam berust (R o g g e beschrijft een onvolledig
exemplaar); Die XV bloetstortinghe ons liefs Heeren Jesu Christi enz.; een
gedateerde uitgaaf van de Souterliedekens (1613).
Bij zijn dood liet hij een drietal kinderen na, nl. G e r r i t , S t i j n en N e e l t j e . Stijn
Paets huwde in 1639 te Amsterdam met den kunstschilder S t e v e n J a n s z v a n
Goor.
Zie: H.C. R o g g e , Een Amsterdamsche heiligenkalender in Oud- Holland X, 53;
F r e d . M u l l e r , Ned. Historieplaten, Suppl. 1118 A k ; C.P. B u r g e r Jr., De
Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers IV (1915), 371; 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 I (1914-16), 540.
Wijnman

[Paets, Jacob Pietersz]
PAETS (Jacob Pietersz), of P a e d t s , geb. (vermoedelijk te Leiden) omstr. 1555,
begr. te Amsterdam in de Oude Kerk 31 Oct. 1612, katholiek boekverkooper en
uitgever. Reeds in 1575 wordt hij te Amsterdam vermeld; in de stadsrekeningen
komt hij van 1576-90 voor als leverancier van papier, bindwerk en rente- en
rekenboeken. Hij woonde in de Warmoesstraat op den Noordhoek van de Pijlsteeg
in het A B C . Als uitgever was hij van weinig beteekenis, o.a. gaf hij herdrukken van
Die Cronijcke van Hollant, Zeelant en(de) Vrieslant van die gheschiedenissen int
corte met die cronijcke van de Bisschoppen van Wtrecht (1609) en van de Historie
ende het leven van .... Keyser Caerle de Vijfde (z.j.).
Hij huwde omstr. 1580 met S t i j n t j e C l a e s d r , die te Amsterdam in 1610
overleed. Uit dit huwelijk sproten vijf kinderen, nl. Claes, die voorgaat; Pieter, die
volgt; B a r e n t en I s a a c , benevens een dochter G i e r t j e (overl. 1613), welke
laatste in 1612 huwde met H e n d r i k B a r e n t s z H a r t o g h v e l t (overl. in 1663),
een zoon van den bekenden boekverkooper Barent Adriaensz.
Vermoedelijk behoorde tot hetzelfde geslacht de leidsche academiedrukker J a n
P a e d t s J a c o b s z . Het thans nog bestaande geslacht P a e t s (v a n
G a n s o y e n ) stamt af van den schoenmaker A d r i a e n H u i g e n s z (overl. te
Leiden in 1564), die gehuwd was met M a r i a P a e t s , een dochter van J a n
P i e t e r s z P a e t s , vgl. Ned. Patriciaat VII (1916), 292 e.v.
Zie: L e d e b o e r , Alphabetische lijst der boekdrukkers enz., 129; B u r g e r , De
Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers III (1910), 319, IV (1915), 371; J.F.M.
S t e r c k , Hoofdstukken over Vondel en zijn kring (1923), 59.
Wijnman
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[Paets, Pieter Jacobsz]
PAETS (Pieter Jacobsz), geb. te Amsterdam in 1587, overl. na 1657, katholiek
boekverkooper en uitgever. Hij was een zoon van den boekverkooper Jacob Pietersz
Paets, die voorgaat. Pieter werd op 5 Juni 1621 lid van het boekverkoopersgilde te
Amsterdam en ondertrouwde aldaar op 24 Jan. 1624 met N i e s g e P i e t e r s d r .
P o n t , overl. te Amsterdam in 1640. Hij woonde toenmaals op den Nieuwendijk.
Paets verzorgde verscheidene katholieke uitgaven (o.a. den Bijbel van Moerentorf),
die men gedeeltelijk vindt opgesomd in het art. over Christoffel van Sichem (2) in
dit deel. Laatstgenoemde graveur illustreerde veelal de uitgaven van Paets.
Zijn zoon J a c o b P i e t e r s z P a e t s (1626-73) was eveneens boekverkooper
te Amsterdam.
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 I, 539,
540, II, 1494; F. O l t h o f f , De boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in
Antwerpen (1891), i.v. (aldaar wordt hij ten onrechte beschreven als werkzaam te
Antwerpen van 1631-57); B u r g e r , De Amsterdamsche boekdrukkers IV, 371; M.
S a b b e , Vondel, Balthasar Moretus II, Leonardus Marius en Hendrik Barentsen in
Mededeelingen van de Kon. Vlaamsche Academie (Aug. 1921) (Hendrik Barentsen
is de in het vorig art. genoemde Hendrik Barentsz Hartoghvelt); d e z ., Mag Pieter
Jacobsz Paets onder de Antwerpsche drukkers gerekend worden? in Het Boek
(1924), 73 e.v.
Wijnman

[Pakoe Alam V]
PAKOE ALAM V, zoon van P.A. II, geb. in de jaren dertig der vorige eeuw, overl.
6 Nov. 1900, vorst uit het pakoe-alamsche huis, in 1812 ontstaan toen Raffles op
het voetspoor der O.I.C. het oude mataramsche gebied nog verder verbrokkelde
door den prins Noto Koesomo, stiefbroer van Sepoeh sultan van Djokja tot
onafhankelijk vorst naast dezen te stellen met den titel van Pakoe Alam. Als prins
reeds belast geweest met het beheer der landbouwondernemingen van P.A. III, had
hij ruimschoots gelegenheid gehad de noodlottige gevolgen op te merken, die het
apanagestelsel voor den kleinen man met zich bracht, welk stelsel hierin bestond,
dat een bestuurshoofd een stuk land werd toegewezen, waarop hij ten eigen profijte
belasting in natura of geld kon heffen. Aan het bewind gekomen, nam hij het ieitiatief
tot afschaffing van dit betalingssysteem, dat hij door de verstrekking van een vast
salaris verving. De javaansche kunst, vooral op het gebied van muziek, dans en
tooneel vond in hem een groot voorstander, wien het bezoek van kunstlievende
vreemdelingen steeds welkom was. Hij is tevens de eerste javaansche vorst geweest,
die zijn kinderen een europeesche opvoeding gaf.
Zie: Nederl. Indië, Oud en Nieuw jaarg. II, afl. 3; aanteekeningen van J.C.E.
Bartelds.
Kossmann

[Pallandt, Mr. Willem Constantijn baron van]
PALLANDT (Mr. Willem Constantijn baron v a n ), geb. te 's Gravenhage 22 Oct.
1836, overl. te Neerijnen, gemeente Waardenburg, 21 Mei 1905, was de zoon van
H.W. baron van Aylva van Pallandt van Waardenburg (kol. 749) en C.C.W. v a n
S c h e l t i n g a . Hij werd 2 Apr. 1855 te Leiden als student ingeschreven en
promoveerde aldaar 28 Juni 1861 in de rechten op stellingen.
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Hij was te Leiden zeer bevriend met den Prins van Oranje en heeft met dezen
een groote reis naar verschillende landen gedaan. Op die reis heeft hij door een
ongelukkig toeval een oog verloren.
Hij werd 30 Sept. 1862 in het kiesdistrict Gelder-
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malsen tot lid der Provinciale Staten van Gelderland gekozen. In 1873 werd hij in
de plaats van zijn vader tot lid van den gemeenteraad van Waardenburg gekozen.
Hij bleef dit laatste tot zijn overlijden.
Zijn medeleden in de Staten kozen hem na de ontbinding der Eerste Kamer op
8 Sept. 1887 tot lid van dat lichaam. Sommigen achtten het minder fair, dat hij zich
deze keuze liet welgevallen, die geschiedde met enkele stemmen meer dan zijn
neef, het aftredende lid Mr. F.J.W. baron van Pallandt van Keppel (kol. 748). Daarbij
werd vergeten, dat de leden der beide hoofdpartijen van de leiders lijsten kregen
van de candidaten en dat het toevallig was, dat hij tegenover zijn neef uit de bus
kwam. Toen de verkiezing eenmaal geschied was, wist hij, dat zijn neef, wanneer
hij bedankte, toch niet gekozen zou worden en dat het donquichotterie geweest zou
zijn als hij de benoeming niet aannam.
Hij verzocht na de ontbinding der Eerste Kamer door het kabinet Kuyper wegens
zijn gezondheid niet voor een herkiezing in aanmerking te komen en werd 3 Aug.
1904 vervangen. Hij was ongehuwd.
Ramaer

[Pallandt, Frederik Willem Jacob baron van Aylva van]
PALLANDT (Frederik Willem Jacob baron v a n A y l v a v a n ), geb. te Oudwoude,
gemeente Kollumerland, 20 Sept. 1826, overl. te Putten (Gelderland) 27 Jan. 1906,
was de oudste zoon van H.W. baron van Aylva van Pallandt van Waardenburg (kol.
749) en C.C.W. v a n S c h e l t i n g a . Hij ging wonen op het kasteel Vanenburg
onder Putten. Hij werd al spoedig tot lid van den Raad dier gemeente gekozen en
bovendien 2 Febr. 1875 in het kiesdistrict Putten tot lid van de Provinciale staten
van Gelderland. Als raadslid heeft hij een ontrouwen gemeenteambtenaar
ontmaskerd.
Hoewel ijverig en kenner van landbouwaangelegenheden, was hij voor belangrijker
betrekkingen ongeschikt, maar bij gebrek aan geschikte candidaten van de
anti-revolutionnaire partij werd hij door de Staten der provincie Utrecht 10 Juli 1883
tot lid der Eerste Kamer gekozen. Daar hij zich daarvoor ongeschikt achtte, of althans
minder geschikt dan den oud-minister van Lynden (dl. IV, kol. 937), die ook candidaat
geweest was en kort daarna, hoewel niet met instemming van het hoofd der partij,
gekozen werd, nam hij de benoeming niet aan.
Na de ontbinding der Tweede Kamer in 1884 werd hij in het kiesdistrict Tiel op
28 Oct. van dat jaar met een kleine meerderheid tegelijk met een liberaal tot lid
gekozen. Daar het in de Kamer van één stem afhing of een der groote partijen al
of niet de meerderheid zou hebben, werd het te gevaarlijk gevonden als hij bedankte
en liet hij zich overreden het lidmaatschap aan te nemen. Hij verklaarde aan wie
het hooren wilde, ongeschikt voor Kamerlid te zijn en niets van politiek te weten.
Tot zijn vreugde werd hij na de ontbinding ingevolge de grondwetsherziening bij de
verkiezing op 6 Mrt. 1888 niet weder candidaat gesteld.
In de Staten bleef hij zitting houden tot zijn periodieke aftreding in 1901, toen hij
verzocht, niet meer in aanmerking te komen Hij werd 17 Juni 1901 vervangen.
Hij huwde 6 Mei 1856 A n n a F r e d e r i k a E v e r d i n e baronesse v a n
G o l t s t e i n , geb. 29 Mrt. 1829, die hem overleefde.
Het huwelijk was kinderloos.
Ramaer

[Pallandt van Beerse, Mr. Adolph Warner baron van]
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PALLANDT VAN BEERSE(Mr. Adolph Warner baron v a n ), geb. te Ambt Ommen
19 Febr. 1780, overl. te Zwolle 27 Dec. 1848, was de zoon van A.W. baron van
Pallandt van Eerde (die
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volgt) en A.E. 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 .
Hij werd 1 Oct. 1800 te Utrecht als student ingeschreven en promoveerde aldaar
27 Mrt. 1812 in de rechten op stellingen.
Hij werd 14 Jan. 1814 benoemd tot officier bij de rechtbank van eersten aanleg
te Zwolle. Op 29 Aug. 1844 werd hij benoemd tot lid der Provinciale staten van
Overijsel, maar toen het bleek, dat zijn betrekking daarmede onvereenigbaar was,
werd hem als lid ontslag verleend. Nog tijdens het leven zijns vaders werd hij 3 Oct.
1822 benoemd tot lid der Eerste Kamer.
Na de nieuwe rechterlijke organisatie werd hij 16 Mei 1838 tot procureur-generaal
bij het nieuw ingestelde provinciaal gerechtshof benoemd, maar toen de tevens
benoemde president zijn benoeming niet aannam, werd hij 31 Mei d.a.v. tot president
benoemd.
Hij heeft wegens ziekte niet deelgenomen aan de discussiën en stemmingen over
de voorstellen tot herziening der grondwet, in de Eerste Kamer in Sept. 1848
gehouden. Op 2 Oct. van dat jaar ontving hij op zijn verzoek eervol ontslag als lid.
Hij woonde des zomers op het huis Beerse en na den dood zijns vaders op Eerde,
hij bleef zich evenwel naar de eerste bezitting noemen.
Hij huwde 22 Apr. 1812 C o n s t a n t i a L u m e a S t o r m v a n 's
G r a v e s a n d e , geb. 13 Apr. 1787, overl. 25 Mrt. 1864, bij wie hij 3 zonen en 4
dochters had.
Ramaer

[Pallandt van Eerde, Adolph Warner baron van]
PALLANDT VAN EERDE (Adolph Warner baron v a n ), geb. te Ambt Ommen 15
Dec. 1745, overl. aldaar 7 Dec. 1822, was de zoon van A u g u s t L e o p o l d rijks
vrijheer v a n P a l l a n d t en A n n a E l i s a b e t h v a n H a e r s o l t e .
Hij werd stadhouder van de leenen in Overijsel en als Oranjegezinde werd hij als
zoodanig in 1795 afgezet. Als zoovelen wanhoopte hij na de troonbestijging van
koning Lodewijk aan een herstel van het huis Oranje en nam de betrekking van lid.
van den Staatsraad, waartoe de koning hem in Juni 1808 benoemde, aan. Onder
het fransche bewind heeft hij geen ambt bekleed. Op 13 Dec. 1813 werd hij door
den Souvereinen Vorst aangewezen als een der twee commissarissen-generaal in
het departement Monden van den IJsel. Hij bleef dit tot deze hun ambt 20 Apr. 1814
aan den nieuw benoemden gouverneur van Overijsel overdroegen.
Bij Souverein besluit van 6 Apr. 1814 werd hij tot lid der Nationale vergadering
en bij Koninklijk besluit van 1 Sept. 1815 tot lid der Eerste Kamer benoemd.
Laatstgenoemd ambt bekleedde hij tot zijn overlijden.
In 1814 werd hij in den overijselschen adel opgenomen en in 1818 werd hem het
praedicaat baron toegekend.
Hij woonde op de buitenplaats Eerde.
Hij huwde 15 Apr. 1777 A n n a E l i s a b e t h 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 , geb. 11 Dec. 1752, overl. 28 Juni 1822. Hij had bij haar 5 zonen, van
wie Adolph Warner hier voorgaat, en 4 dochters.
Ramaer

[Pallandt van Keppel, Adolph Werner Carel Willem baron van]
PALLANDT VAN KEPPEL (Adolph Werner Carel Willem baron v a n ), geb. te 's
Gravenhage 25 Juni 1802, overl. aldaar 22 Jan 1874, was de oudste zoon van Mr.
F.W.F. Th. baron van Pallandt van Keppel, die volgt, en A.J.W. baronesse v a n
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A y l v a . Hij werd 1 Juni 1825 door de ridderschap gekozen tot lid der Provinciale
staten van Gelderland. Als beheerder van de door zijn vrouw geërfde heerlijkheid
Rozendaal in Gelderland en andere goederen liet hij zich veel met den landbouw
in.
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De ridderschap van Gelderland koos hem 1 Juni 1825 tot lid van de Staten dier
provincie. Toen de directe verkiezingen ingevolge de provinciale wet van 1850
ingevoerd, waren, werd hij 3 Sept. 1850 in het kiesdistrict Doesburg herkozen. In
Juli 1853 nam hij als zoodanig ontslag.
Hij huwde 19 Aug. 1824 H e n r i ë t t e J e a n n e A d e l a ï d e baronesse T o r c k ,
geb. 14 Aug. 1802, overl. 20 Nov. 1877, bij wie hij 4 zonen, waarvan Frederik Jacob
Willem volgt, en 6 dochters had.
Ramaer

[Pallandt van Keppel, Mr. Frederik Jacob Willem baron van]
PALLANDT VAN KEPPEL (Mr. Frederik Jacob Willem baron v a n ), geb. te
Rozendaal 3 Juni 1825, overl. te Laag-Keppel, gemeente Hummeloo, 17 Mei 1888,
was de zoon van A.W.C.W. baron van Pallandt van Keppel, die voorgaat, en H.J.A.
baronesse T o r c k .
Hij werd te Utrecht 18 Mei 1844 als student ingeschreven en promoveerde aldaar
in de rechten 22 Juni 1849 op stellingen.
Hij woonde op het kasteel zijns vaders Laag-Keppel en werd 9 Sept. 1851 tot lid
van den raad der gemeente Hummeloo gekozen. Op 16 Oct. d.a.v. volgde zijn
verkiezing tot wethouder.
Bij Koninklijk besluit van 25 Febr. 1857 werd hij benoemd tot burgemeester van
Doesburg. Hij was hier zeer populair. Op 25 Mei 1858 werd hij tot gemeenteraadslid
gekozen. Op 5 Sept. 1853 werd hij ter vervanging van zijn vader tot lid der Provinciale
staten van Gelderland gekozen
Op zijn verzoek werd hij bij besluit van 13 Juli 1872 eervol ontslagen als
burgemeester. Hij ging nu weder bij zijn vader, die ziekelijk was, wonen. Op 8 Febr.
1873 werd hij tot burgemeester van Hummeloo benoemd. Hij werd als zoodanig op
zijn verzoek bij besluit van 24 Dec. 1882 met ingang van 1 Jan. 1883 eervol
ontslagen.
Zijn medeleden in de Staten kozen hem als liberaal 5 Nov. 1884 tot lid der Eerste
Kamer. Reeds na de ontbinding dier Kamer werd hij 8 Sept. 1887 niet herkozen.
Twee andere liberalen en twee conservatieven werden in Gelderland herkozen. Dat
hij viel, lag niet aan zijn persoon maar was daaraan te wijten, dat een conservatief
tegenover hem gesteld werd, terwijl tegenover de beide andere liberalen een
anti-revolutionnair en een roomsch-katholiek gesteld waren. De 3 conservatieve
leden stemden die beide laatsten niet. Toen hetzelfde een half jaar later Mr. C.J.
Sickesz (dl. ll, kol. 1315) overkwam en deze in verontwaardiging over het feit, dat
het met hem aftredende lid Coenen, die naar zijn en anderer meening niet in zijn
schaduw kon staan, herkozen was, ontslag nam als voorzitter van de
geldersch-overijselsche landbouwmaatschappij, bedacht hij niet, dat slechts het
toeval, waardoor ditmaal tegenover hem een conservatief candidaat gesteld was,
oorzaak zijner niet-herkiezing was.
Van Pallandt huwde 9 Oct. 1856 jkvr. S a r a G e e r t r u i d a A g a t h a
B r a n t s e n , geb. 6 Juli 1836, overl. 9 Febr. 1923. Het huwelijk was kinderloos.
Zijn vader stond hem in 1853 de heerlijkheid Barlham af, sedert noemde hij zich
van Pallandt van Barlham, na den dood zijns vaders in 1874 noemde hij zich van
Pallandt van Keppel naar de toen door hem geërfde heerlijkheid van dien naam.
Ramaer
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[Pallandt van Keppel, Mr. Frederik Willem Floris Theodoor baron
van]
PALLANDT VAN KEPPEL (Mr. Frederik Willem Floris Theodoor baron v a n ), geb.
te Zutfen 21 Sept. 1772, overl. te 's Gravenhage 14 Febr. 1853, was de oudste zoon
van A d o l f W e r n e r C a r e l W i l l e m v a n P a l l a n d t en H e i l w i c h
Charlotte Barbara van Heeckeren.
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Hij werd te Leiden als student ingeschreven 25 Jan. 1790 en promoveerde aldaar
in de rechten 16 Aug. 1793 op niet minder dan 255 stellingen. Hij werd in hetzelfde
jaar benoemd tot burgemeester van Doetinchem en in 1794 tot lid der ridderschap
in het graafschap Zutfen.
In 1795 vertrok hij als Oranjegezinde naar Duitschland, maar in het najaar van
1798 kwam hij hier te lande terug en werd te Arnhem als advocaat aangezworen.
Hij heeft hier in de daaropvolgende jaren somtijds, maar niet veel gepleit. Hij weigerde
aanvankelijk alle openbare betrekkingen, maar toen hij, gelijk zoovele anderen reeds
voor hem, begreep, dat er nagenoeg geen kans op terugkeer van het Oranjehuis
was, liet hij zich een benoeming door koning Lodewijk op 20 Jan. 1807 tot
administrateur van den waterstaat welgevallen. Er waren 5 administrateurs, dit
bureau was breed opgezet; in de considerans van het decreet was te lezen, dat de
waterstaat in Nederland tot de belangrijkste takken van staatszorg behoorde. Toen
Nederland bij Frankrijk geannexeerd werd, verkreeg hij ontslag. Hij stelde zich niet
beschikbaar voor een betrekking in franschen dienst.
Na de bevrijding werd hij 1 Dec. 1813 benoemd tot postmeester-generaal. Als
zoodanig verkreeg hij 16 Juni 1819 met ingang van 1 Aug. d.a.v. op zijn verzoek
eervol ontslag maar toen een afzonderlijk departement van hervormde en andere
Eerediensten werd opgericht, werd hij bij Koninklijk besluit van 19 Sept 1819 tot
directeur-generaal daarvan benoemd.
Gedurende zijn waarneming dezer ambten bleef hij lid der Staten van Gelderland,
waartoe hij 29 Aug. 1814 door den Souvereinen Vorst benoemd en telkens door de
ridderschap van die provincie herkozen was. Bij zijn aftreding tegen Juli 1829
verzocht hij evenwel, niet meer in aanmerking te komen en werd hij 1 Juni te voren
vervangen.
Op 14 Mei 1828 werd hij tot minister van hervormde en andere Eerediensten
benoemd. Door zijn ambt was hij betrokken in de zaak van de erkenning der
Christelijk-afgescheidenen. Na twee door hem ingediende adviezen, gedagteekend
14 Apr. en 7 Juni 1836 werd bij Koninklijk besluit van 5 Juli d.a.v. een adres eener
christelijk afgescheiden gemeente afgewezen omdat dit kerkgenootschap niet erkend
was. Bij besluit van 14 Febr. 1839 werd de eerste gemeente van deze soort, te
Utrecht, erkend.
Bij Koninklijk besluit van 19 Febr. 1841 werd van Pallandt op zijn verzoek met
ingang van 1 Mrt. eervol ontslagen.
Hij huwde 17 Juni 1800 A n n a J a c o b a W i l h e l m i n a v a n A y l v a , overl.
11 Sept. 1814, en 28 Sept. 1825 M a r i a C a t h a r i n a v a n B o e t z e l a e r , geb.
8 Mei 1771, overl. 24 Juni 1836. Bij de eerste had hij 4 zonen, van welke Adolph
Werner Carel Willem voorgaat, terwijl Hans Willem en Joan Jacob Adolph Alexander
volgen, en een dochter.
Ramaer

[Pallandt van Waardenburg en Neerijnen, Hans Willem baron van
Aylva van]
PALLANDT VAN WAARDENBURG EN NEERIJNEN (Hans Willem baron v a n
A y l v a v a n ), geb. te 's Gravenhage 20 Mei 1804, overl. aldaar 20 Apr. 1881, was
de tweede zoon van Mr. F.W.F. Th. van Pallandt van Keppel (die voorgaat) en A
J.W. v a n A y l v a .
Hij werd reeds 1 Juni 1829, in plaats van zijn vader, door de ridderschap van
Gelderland tot lid der Staten dier provincie gekozen, en zijn medeleden kozen hem
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9 Juli 1840 tot lid der dubbele Kamer ter beoordeeling van de ontwerpen tot wijziging
der grondwet.
In 1833 werd hij tot lid van den raad van Waar-
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denburg gekozen. In Juli 1845 was hij de gematigde candidaat voor lid der Tweede
Kamer tegenover den toen zeer liberalen de Kempenaer (dl. III, kol. 677); deze werd
met een stem meer gekozen.
Op 29 Oct. 1845 werd hij benoemd tot lid van den Raad van State, maar deze
betrekking stond hem niet aan en hij verkreeg eervol ontslag op 1 Juni 1848. Tegelijk
werd hij tot staatsraad in buitengewonen dienst benoemd.
Na de herziening der grondwet in 1848 werd hij in het kiesdistrict Zalt-Bommel
op 12 Dec. van dat jaar gekozen tot candidaat van het lidmaatschap der Eerste
Kamer, en op 11 Jan. 1849 werd hij door den Koning tot lid benoemd. Nu verviel
zijn lidmaatschap der Staten, dat hij als lid van den Raad van State behouden had.
Na de ontbinding ingevolge de kieswet werd hij 28 Sept. 1850 door de Staten van
Gelderland herkozen en later werd dit mandaat verscheidene malen vernieuwd. Op
20 Febr. 1860 werd hij dijkgraaf van de Tielerwaard, maar reeds 31 Mei 1865
verkreeg hij als zoodanig op verzoek eervol ontslag. In 1873 nam hij als lid van den
gemeenteraad van Waardenburg ontslag. Hij verzocht bij zijn aftreding als lid der
Eerste Kamer in 1880, niet meer in aanmerking te komen en werd 13 Juli van dat
jaar vervangen.
Hoewel hij ook te 's Gravenhage een woning had, verbleef hij meestal op zijn
kasteel Neerijnen onder Waardenburg.
Hij was een bescheiden en welwillend man, die nog veel meer dan zijn broeders
door de fortuin gezegend werd, aangezien hij de grootste erfgenaam was van zijn
grootvader, den ‘gouden’ Aylva (dl. VII, kol. 58). Hij maakte zich reeds jaren lang
de illusie bij zijn overlijden aan elk zijner kinderen een millioen na te laten en er werd
gezegd, dat hem dit gelukt is.
Hij huwde 17 Jan. 1825 C o n s t a n t i a C a t h a r i n a W i l h e l m i n a v a n
S c h e l t i n g a , geb. 7 Febr. 1804, overl. 26 Juni 1890, bij wie hij 5 zonen, onder
wie Willem Constantijn en Frederik Willem Jacob, die voorgaan, en 5 dochters had.
Ramaer

[Pallandt van Walfort en Klarenbeek, Jan baron van]
PALLANDT VAN WALFORT EN KLARENBEEK (Jan baron v a n ), geb. te Zutfen
17 Juli 1776, overl. te Arnhem 9 Aug. 1844, was de tweede zoon van A.W.C.W.
rijksvrijheer v a n P a l l a n d t en H e i l w i c h C h a r l o t t a B a r b a r a v a n
Heeckeren.
Hij werd als Oranjegezinde niet in eenig openbaar bestuur opgenomen, maar
stelde zich eerst, toen na het optreden van den raadpensionaris Schimmelpenninck
alle kans op herstel van het Oranjehuis uitgesloten scheen, beschikbaar, toen deze
hem 19 Juli 1805 benoemde tot lid van den raad van Financiën van het departement
Gelderland. Dit bleef hij tot koning Lodewijk hem 8 Mei 1807 benoemde tot een der
6 assessoren in dat departement. Verder heeft van Pallandt tot zijn overlijden, 9
maanden in 1814 uitgezonderd, steeds hetzelfde ambt, onder verschillende namen,
bekleed: eerst werd hij 12 Juni 1811 benoemd tot lid van den conseil préfectoral
van het departement Issel Supérieur. Op 4 Jan. 1814, nadat de Franschen uit
Gelderland afgetrokken waren, werd hij door den Souvereinen Vorst benoemd tot
commissaris (hetzelfde als sous-préfet in den franschen tijd) in het arrondissement
Arnhem. Deze betrekking werd in het najaar van hetzelfde jaar afgeschaft, om in
1817 in Gelderland als die van hoofdschout te herleven.
Op 29 Aug. 1814 werd hij tot lid der Provinciale en 6 Oct. d.a.v. tot lid van
Gedeputeerde staten
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van Gelderland benoemd. Hij werd 29 Aug. benoemd als lid van den landelijken
stand en werd ingedeeld bij het district Groenloo, waar hij groote bezittingen had
en steeds herkozen werd, maar bovendien werd hij 1 Juni 1819 in het hem vreemde
district Zalt-Bommel gekozen; hij bleef evenwel aan Groenloo getrouw en bleef lid
van beide colleges tot zijn overlijden.
Hij woonde op het kasteel Klarenbeek onder Arnhem. Hij werd in 1814 in den
gelderschen adel opgenomen, in 1818 werd hem de titel baron toegekend
Hij huwde 22 Oct. 1799 A d e l a ï d e A n n e v a n N e u k i r c h e n genaamd
N y v e n h e i m , geb. 5 Apr. 1781, overl. in Juli 1802, en 27 Jan. 1815 A n n a
H e n r i ë t t e E l i s a b e t h V e r s t o l k , geb. 29 Oct. 1786, overl. 28 Oct. 1866. Uit
het tweede huwelijk had hij 3 zonen en een dochter.
Ramaer

[Pallandt van Westervoort, Mr. Joan Jacob Adolph Alexander baron
van]
PALLANDT VAN WESTERVOORT (Mr. Joan Jacob Adolph Alexander baron v a n ),
geb. te 's Gravenhage 5 Mei 1807, overl. te Arnhem 19 Juni 1876, was de derde
zoon van Mr. F.W.F.T. baron van Pallandt (zie boven) en A.J.W. v a n A y l v a .
Hij werd als student te Leiden ingeschreven 16 Dec. 1823 en promoveerde aldaar
in de rechten 27 Juni 1829 op een dissertatie De oneribus usufructus ex principiis
juris hodierni. Hij zette zich te Arnhem neder. Hij werd in 1833 tot raadslid gekozen
en 23 Juli 1836 tot wethouder en 20 Sept. 1841 tot burgemeester van Arnhem
benoemd. De raad dier stad koos hem 2 Juni 1845 tot lid der Provinciale staten van
Gelderland, maar toen de verkiezingen voor dat lichaam ingevolge de kieswet niet
meer door den Raad maar door de kiezers geschiedden, werd zijn mandaat 3 Sept.
1850 niet verlengd. Hij bleef tot zijn overlijden raadslid, maar werd 10 Juli 1872 op
zijn verzoek eervol als burgemeester ontslagen.
Hij had de gewoonte, alle rekeningen slechts eens in de 10 jaren te betalen. Ook
daardoor was hij, hoezeer men zijn roemrijk geslacht ook eerde, te Arnhem niet
bijzonder populair.
Hij huwde 28 Nov. 1829 A d o l p h i n e C h a r l o t t e W i l h e l m i n a baronesse
v a n P a l l a n d t v a n W a l f o r t , geb. 30 Aug. 1806, overl. 5 Dec. 1884, bij wie
hij 5 zonen en 7 dochters had.
Ramaer

[Palm, Jacob]
PALM (Jacob), geb. waarschijnlijk omstreeks 1675, overl. in Nederland, sterfjaar
onbekend. In dienst gegaan bij de O.I.C. komt zijn naam het eerst voor in een resol.
van 30 Juni 1697, waarbij de sergeant J. Palm te Cheribon als provisioneel vaandrig
overgeplaatst wordt naar Japara. Eenige jaren dient hij in dien rang te Soerabaja
en als de regeering een met de taal bekend persoon zoekt ‘van sedig gedrag en
minsamen omgang, mitsgaders ervaren in de Javaanse maximes’, valt op hem de
keus om als vertegenwoordiger der Compagnie de geschillen tusschen de
madoereesche voısten van Pamakasan en Soemenap te beslechten (1702). In Mei
1703 maakte hij deel uit van de expeditie onder Scipio tegen Prawata, volgens de
Jonge een priester, van Giri (bij Grisee) afkomstig en door dweepzieke geestelijken
van die plaats aangehitst en afgezonden. Wie hij eigenlijk was, is niet nauwkeurig
bekend; in elk geval vond de overheid het noodig hem te verwijderen, daar hij
Djampang (Z. Priangan) in opschudding bracht en de rustige bevolking deed
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uitwijken. Op 11 juni 1703 kwam te Batavia de tijding, dat Prawata, alias Raden Alit,
gedood was. Het bleek echter begin 1704, dat de ‘mahumetaanse paap’ nog in
leven was en nog altijd ‘een opschudding van lelijken nasleep soude konnen
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maken’, om welke reden vaandrig Palm bevolen wordt met een inlandsche
troepenmacht van Cheribon uit tegen de benden van den dweper op te trekken.
Versterkt met 300 man uit Cheribon, slaagde hij er in deze bij Lengkong te verslaan.
waarna hij ter beveiliging van die streek een schans opsloeg te Pamotan, niet ver
van den mond der Tjitandoewi. Bij resol. 19 Aug. 1704 werd hij vervolgens als prov.
gezaghebber te Cheribon geplaatst en weldra tot luitenant bevorderd. Reeds in
1705 kwam zijn aanstelling af tot commandant te Tandjongpoera, de bekende schans
bij de samenvloeiing der Tjitaroem en Tjibehet. Daarbij werd hem voorgehouden
met zacht heid tegenover de bevolking op te treden ‘en haer taal en semmelachtige
zeden soo wat te penetreeren’. De inkoop van hout, bamboe en rijst voor Batavia
was hem mede opgedragen Tot 18 Juni 1708 heeft hij dien belangrijken post vervuld.
Bevorderd tot kapitein, heeft hij tot 1715 deel uitgemaakt van het bataviasche
garnizoen, in welk jaar hij op het schip ‘Voorburg’ voor de kamer Delft gerepatrieerd
is. Van zijn verder leven is niets bekend.
Zie: d e H a a n , Priangan I-III; d e J o n g e , Opkomst VIII, LXXXI; naar
aanteekeningen van J.C.E. Bartelds.
Kossmann

[Paludanus, Bernardus]
PALUDANUS (Bernardus). Dit is de verlatijnschte vorm van zijn eigenlijken
familienaam, die B e r e n d t e n B r o e c k e luidde; in de wetenschap staat hij
algemeen als Paludanus bekend. Volgens zijn epitaphium werd hij 28 Oct. 1550 te
Steenwijk geboren; zijn groote vermaardheid verwierf hij later te Enkhuizen, waar
hij van 1586 tot aan zijn dood (1633) gewoond heeft. Over zijn jeugd zijn geen
bijzonderheden bekend. Vermoedelijk heeft hij voor zijn humaniora de latijnsche
school te Zwolle bezocht; later studeerde hij in de medicijnen aan een duitsche
universiteit, wier naam echter niet bekend is. Als jonge man bereisde Paludanus
allerlei landen, waarvan ook enkele buiten Europa. In 1577 was hij in Litauen en in
Polen; bezocht in hetzelfde jaar Weenen, om vervolgens naar Italië door te reizen.
Hier hervatte hij zijn medische studie bij den hoogleeraar Hier. Mercurialis te Padua,
aan welke universiteit hij uit. April 1578 geïmmatriculeerd werd. Reeds na twee
maanden - in Juli 1578 - ondernam hij een reis naar Syrië en bezocht het Heilige
Land, alsmede Egypte. Lang heeft deze reis niet geduurd, want medio 1579 was
hij te Rome en te Napels, en in hetzelfde jaar ook nog op het eiland Malta. Omstrecks
Juli 1580 promoveerde hij te Padua tot doctor in de philosophie en de medicijnen.
Paludanus heeft daarna Italië spoedig verlaten, met het plan naar het vaderland
terug te keeren; deze thuisreis heeft echter bijna anderhalf jaar geduurd. In Sept.
1580 was hij te Neurenberg en een maand later te Leipzig. Daarop verbond hij zich
voor enkele maanden als lijfarts van de vorstelijke familie von Schönburg te
Waldenburg, welk hof den 9en Febr. 1581 werd verlaten, nadat hij de vorstin von
Schönburg had bijgestaan in haar bevalling van een zoon. Vervolgens bezocht hij
nog vele andere steden in Duitschland en kwam ten slotte in den loop van Oct. 1581
in zijn geboortestad terug.
Den 20en Dec. 1581 volgde zijn aanstelling tot stads-medecyn te Zwolle, op een
jaarwedde van 100 goudguldens. Twee jaren later - den 24en Nov. 1583 - trouwt
hij met juffer M e c h t e l t v a n T w e n h u i s e n aldaar en uit de inschrijving van
dit huwelijk blijkt, dat Paludanus toen tot de Hervormde kerk was overge-
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gaan. Zijn echtgenoote schijnt spoedig overleden te zijn, want reeds in Dec. 1585
gaat hij een tweede echtverbintenis aan met juffer C a t h a r i n a R o b e r t s ,
‘naghelatene weduwe van wylant Capitein Steven van Zuilen’, welk huwelijk te Edam
werd gesloten. Terzelfdertijd neemt hij ontslag uit zijn betrekking te Zwolle en
verplaatst zijn domicilie naar Enkhuizen, waar hij den 5en Febr. 1586 tot stadsdokter
benoemd wordt op een jaarwedde van ƒ 150 zonder huishuur.
In 1591 doen de curatoren der leidsche universiteit hem het voorstel, ‘de opsicht
of prefecture te hebben vande cruythof ter medicynen’ daar ter stede, op een
jaarlijksch salaris van ƒ 400, welk aanbod door Paludanus van de hand wordt
gewezen. Het jaar hierop is hij in Engeland (1592) en in het begin van 1597 maakt
hij met zijn echtgenoote een reis naar Duitschland om den hertog van Brunswijk en
den landgraaf van Hessen te bezoeken.
Uit het huwelijk met zijn tweede vrouw moeten minstens acht kinderen zijn
geboren, nl. drie zoons en vijf dochters. Vier zijner kinderen, nl. twee zoons en twee
dochters, zijn hem in den dood voorgegaan, evenals de moeder zelve. Want den
6en Sept. 1618, op bijna 67-jarigen leeftijd, is Paludanus nog voor den derden keer
getrouwd, thans met een zekere H i l l e k e n t e n L o o , oud 45 jaar, geboortig van
Deventer en wonende te Amsterdam. Deze echtverbintenis moet van zeer korten
duur geweest zijn, want spoedig was hij opnieuw weduwnaar.
Den 9en Juni 1628 maakte hij zijn testament ten overstaan van notaris Codde te
Enkhuizen. Hij overleed aldaar den 3en Apr. 1633, oud ruim 82 jaar, en werd den
11en Apr. in de Zuiderkerk begraven. In 1635 werd hem door zijn kinderen in
genoemde kerk een epitaphium opgericht.
Bern. Paludanus heeft zijn vermaardheid niet te danken gehad aan zijn medisch
beroep, want hieromtrent is niets bijzonders bekend. Daarentegen staat zijn roem
in verband met het bezit van zeer waardevolle verzamelingen van naturalia,
kunstvoorwerpen, ethnographica en rariteiten, die hij uit alle deelen der wereld in
zijn woning te Enkhuizen had samengebracht. Zoowel zijn ‘Naturaliën-kabinet’ als
zijn ‘Kunstkamer’ waren destijds zóó beroemd, dat men zelfs uit het buitenland naar
Enkhuizen kwam, om dit alles in oogenschouw te nemen. Wat hij allemaal in zijn
verzamelingen had, is volledig bekend, want een eigenhandig geschreven catalogus
is bewaard gebleven.
Na zijn dood hebben zijn erfgenamen getracht de wijdvermaarde collecties ‘in
openbare opveylinghe ofte uyt de handt’ te verkoopen, wat niet gelukt is. Eerst
achttien jaren later - in 1651 - werden zij aangekocht door hertog Frederik III van
Sleeswijk-Holstein, die ze inlijfde in zijn gottorpische kunstkamer, die in 1759 naar
Kopenhagen werd overgebracht.
Behalve het reeds genoemde handschrift van den catalogus is ook nog Paludanus'
album amicorum bewaard gebleven, waarin duizenden namen geschreven staan.
Verder bestaat nog een vrij groot aantal brieven van zijn hand, waarvan maar enkele
gepubliceerd zijn. De librye in de Westerkerk te Enkhuizen bezit sommige boeken
die, volgens inscriptie, aan Paludanus toebehoord hebben.
Gedrukte eigen werken heeft hij ons niet nagelaten; wél heeft hij een werkzaam
aandeel gehad bij de totstandkoming van L i n s c h o t e n 's Itinerario, dat in 1596
voor het eerst verscheen. Van de 99 capittelen waaruit het eerste gedeelte be-
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staat, komen er bij 43 speciale aanteekeningen voor, die telkens als ‘Annotatio D.
Palud.’ worden aangeduid en hoofdzakelijk zijn het de capittelen 49 t/m. 83, welke
over de natuurvoortbrengselen van Indië handelen. Het tweede gedeelte van dit
groote werk is wat het eerste stuk daarvan betreft geheel door Paludanus
samengesteld; aan het tweede stuk heeft hij eenigermate hulp verleend. Uit
erkentelijkheid voor zijn medewerking heeft Linschoten den plattegrond van het
eiland Ascension in zijn boek aan Paludanus opgedragen.
In zijn tijd dankte hij onbetwist zijn grootsten roem aan zijn merkwaardige
verzamelingen; heden ten dage eeren wij nog in hem den medewerker aan een der
beroemdste nederlandsche boeken uit het begin onzer koloniale ontdekkingsreizen.
In 1928 is de 378e geboortedag van Bern. Paludanus te Enkhuizen feestelijk
herdacht geworden. Behalve een gedachtenisrede, uitgesproken in de
Schepenenzaal van het stadhuis, werd bij deze gelegenheid in de pui van het
Waaggebouw (Chirurgijnskamer) daar ter stede een gedenksteen onthuld. Verder
werd aan den gevel van het huis in de Westerstraat IV 8, op de plek waar Paludanus
drie eeuwen geleden gewoond had, een geschilderde inscriptie aangebracht
luidende: ‘Piae Memoriae D. Bernardi Paludani Stenovicensis Antiquarii Medici Hic
o

Denati A MDCXXXIII’. Ook werd nog een copie van Paludanus' oorspronkelijk
portret van H. Gerritsz. Pot, dat zich in het Frans Hals-museum te Haarlem bevindt,
het gemeentebestuur van Enkhuizen aangeboden ter versiering van het stadhuis.
Zie: F.W.T. H u n g e r , Bernardus Paludanus in Nederl. Tijdschr. voor
Geneeskunde, 72 jaarg. II, p. 5450-5458 (1928) en in Janus, Vol. XXXII, p. 353-364
(1928).
Hunger

[Paludanus, Theodorus]
PALUDANUS (Theodorus), geb. te Sneek, overl. 15 Juli 1683 te Leeuwarden,
ingeschreven 13 Oct. 1647 als phil. stud. aan de hoogeschool te Franeker, was
predikant te Gaast (1652-58), Pingjum (1658-68), Harlingen (1668-75) en
Leeuwarden (1675-83). Zijn afscheidsrede te Harlingen over Hebr. 13:18 en zijn
intreerede te Leeuwarden over Galaten 6:18 heeft hij laten drukken en aan
laatstgenoemde gemeente opgedragen. Hij vertaalde uit het Engelsch: T h o m a s
W a t s o n , Konst van Goddelike Vergenoeginge (Bolsward 1659). Verder verschenen
van hem: Academi-Dansschool in weerwil van heur voorspraek gestoort: of beyde
blauwe Boekjes tot inhuldinge van de Faculteyt der Danskunde tot Franeker,
uitgegeeven bij de heer Ulricus Huber, wederlegt (Leeuw. 1683); Korte Bedenkingen
op de gevoelens van eenige beroemde gereformeerde Theologanten enz. nopens
de dans-oeffeninge enz. (Leeuw. 1683). Deze laatste geschriften hebben betrekking
op de aanstelling van een dansmeester aan de franeker academie, bron van ergernis
voor Paludanus. Prof. U. Huber nam het dansonderwijs in bescherming met het
geschrift: Dansmeester van Franequer geheekelt ende geholpen (Leeuw. 1683).
Huber schreef nog een Wederlegginge van D. Paludanus, nopens het gebruik ende
misbruik van de Muzykdanssen (Leeuw. 1683).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), bl. 26,
188, 304, 323; W.B.S. B o e l e s , Frieslands Hoogeschool en het Rijks- Athenaeum
te Franeker (Leeuw. 1878) I, 345-346.
Wumkes

[Paredis, Joannes Augustinus]
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PAREDIS (Joannes Augustinus), geb. te Bree (België) 28 Mei 1795, overl. te
Roermond 18 Juni

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

755
1886, werd in 1821 priester gewijd, was vervolgens kapelaan te Roermond 1821-27,
rector in 't Zand aldaar 1827-28, pastoor te Herkenbosch 1828-30, pastoor-deken
te Roermond 1830-31, werd vervolgens apostolisch vicaris van het hertogdom
Limburg en 30 Juni 1841 tot bisschop van Hirene gewijd. Bij bulle van 4 Maart 1853
herstelde paus Pius IX het oude bisdom Roermond en benoemde hem tot XVden
bisschop daarvan. Hij was huisprelaat van Z.H. den Paus, assistent-bisschop bij
den pauselijken troon en romeinsch graaf. Hij werd begraven in de bisschopskapel
op het kerkhof in 't Zand te Roermond.
Zie: Limburg's Jaarboek (1915), 288.
Verzijl

[Parren, Joannes Jacobus]
PARREN (Joannes Jacobus), geb. in 1683, overl. te Thorn 9 Juli 1752, zoon van
J o a n n e s en G e r t r u d i s G e u l e n . Hij was raadsheer van de abdis van Thorn
en Essen, vermeld 1733, 1752; meier van het land van Thorn, van Kessenich en
Neeroeteren, vermeld 1726, 1752; meier of scholtis van Ubach, stadhouder der
schepenbank aldaar 1726; landsecretaris van Thorn 1712; hij kocht het goed
Groenenbergh (thans zusterklooster) te Thorn en noemde zich daarnaar Parren de
Groenenbergh; hij meende als zoodanig recht te hebben op de begraafplaats van
Lambertus Reuthen, t.z.t. eigenaar van Groenenbergh. Deze begraafplaats was
gelegen in het koor, aan de Evangeliezijde, der kapittelkerk te Thorn. Hiertegen
volgde een hevig protest van den pastoor en de geheele geestelijkheid. Den 3. Dec.
1722 nam hij een obligatie van 400 gulden, maeseycker koers, op, ten voordeele
van het beneficie der H. Drievuldigheid in de kerk te Thorn; 16 Febr. 1739
onderteekende en 1 Juni 1742 bezegelde hij de stichting eener wekelijksche mis in
de kerk der paters Jezuïeten te Roermond, door Catharina Spee, weduwe van
Bernardus Chanoine. Sedert 24 Febr. 1741 was hij met zijn tweede echtgenoote lid
der Broederschap van Sint Johannes en Sint Mathijs in de St. Christoffel-kathedraal
te Roermond. Hij huwde driemaal: te Thorn 27 Maart 1710 A n n a E l i s a b e t h
T i l m a n s , alias v a n d e r L i n d e n (overl. te Thorn 17 Oct. 1725); dan te
Roermond 24 Sept. 1726 C a t h a r i n a S o p h i a C h a n o i n e (geb. te Roermond
11 Jan. 1683, overl. te Thorn 19 Jan. 1743, dochter van Bernardus Chanoine,
kerkmeester der St. Christoffel-kathedraal te Roermond 1681, raadsverwant aldaar
1685 en provisor van het Collegium Hieronymi te Keulen 1691, en van Catharina
Spee); en in derde huwelijk te Keulen 16 Oct. 1745 M a r i a F r a n c i s c a
G a b r i ë l l a d e W e i l e r (denkelijk dochter van Ludovicus de Weiler, j.u. lic.,
doctor, schepen van Keulen en raad van den graaf van Bentheim-Teckelenburg).
Uit het eerste huwelijk o.a. een zoon: W i l h e l m u s B a l t h a s a r (ged. te Thorn
10 Febr. 1714, aldaar overl. 27 Juli 1731).
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, 222;
A.F. v a n B e u r d e n , De familie Spee te Roermond, 15-16; d e z ., De broederschap
van Sint Johannes en Sint Mathijs te Roermond in Limburg's Jaarboek XXVIII, 1-2
(1922), 124; E d m o n d v a n W i n t e r s h o v e n , Staat van het vorstelijk Hof en
het land van Thorn (Maastricht 1905), 13, 49, 52, 53; Maasgouw (1927), 65; H.
B o e r m a n s e n J. V e r z i j l , Genealogie Parren (m.s.); J. V e r z i j l , Genealogie
Chanoine (m.s.)
Verzijl

[Parvé, Jan]
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PARVÉ (Jan), zoon van R o c h u s en van J a n n e t j e V o o r n e , geb. te Nantes
18 Juli 1643, overl. te Amsterdam 23 Juli 1697. In dienst
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getreden bij de O.I.C., komt hij in 1664 voor, dus reeds op 21-jarigen leeftijd, als
onderkoopman aan de kust van Coromandel. In 1668 is hij secunde te Golconda,
later hoofd te Bimilipatnam en factuurhouder te Masoelipatnam. In 1674 is hij te
Batavia, waar hij benoemd wordt tot kassier van de generale ontvangst (1676), tot
factuurhouder in den rang van koopman (1678), tot provis. tweeden opperkoopman
(Febr. 1679), tot eersten opperkoopman op het kasteel (Maart 1681), tot
ontvanger-generaal (27 Oct. 1682) en tegelijk tot shahbandar of havenmeester. In
Nov. 1689 repatrieerde hij op het schip ‘Nederlant’ als commandeur der retourvloot
van 16 schepen. Hij vestigde zich te Amsterdam. Om zulk een snelle carrière te
maken beschikte hij, behalve over mogelijke persoonlijke eigenschappen, over
veelvermogende familierelaties, die hij gekregen had door zijn huwelijk met I d a
C h a s t e l e i n , zuster van Cornelis (dl. VIII, kol. 278) en van M a c h t e l t . Cornelis
Ch. was gehuwd met C a t h a r i n a , dochter van C o r n . Q u a l b e r g h , lid van den
Raad van Indië en van H e n r i ë t t e C h a s t e l e i n , terwijl Machtelt (ook geb. te
Nantes) getrouwd was met D a n i ë l P a r v é , broer van Jan. Met den G.-G.
Speelman (1681-84) stond hij blijkbaar op goeden voet, daar hij tot een zijner exec.
testam. werd benoemd, terwijl Camphuys (1684-91) Jan's twee zoontjes in zijn
testament zeer rijkelijk bedacht.
Zie: d e H a a n , Priangan I; V a l e n t i j n , I, 210; naar aanteekeningen van J.C.E.
Bartelds.
Kossmann

[Pasteur, Jan David]
PASTEUR (Jan David), geb. te Leiden 23 Mei 1753, overl. in den Haag 9 Jan. 1804,
werd op zeer jeugdigen leeftijd als student aan de hoogeschool in zijn geboorteplaats
ingeschreven 21 Mrt. 1766; maar toen hij eenige jaren daarna zijn vader verloor,
moest hij de studie opgeven en werd hij ambtenaar der belastingen. Hij was commies
der convooien en licenten aan de Wacht ten zuiden van 's Gravendeel aan de
Dordtsche Kil, toen de revolutie van 1795 uitbrak. Daar hij bijzonder goed vreemde
talen sprak, werd hij in den loop van dat jaar met Vitriarius naar Londen afgevaardigd
om te trachten, de aldaar in beslag genomen nederlandsche schepen vrij te krijgen,
hetgeen mislukte. In plaats daarvan verklaarde Engeland ons den oorlog. Hij kwam
terug met grooten haat tegen dat rijk, zooals blijkt uit een manifest, dat hij met
Schimmelpenninck (dl. IV, kol. 1225), Kantelaar (dl. VIII, kol. 941), van de Kasteele
(dl. VIII, kol. 948) en Vreede uitgaf en waarin de engelsche regeering gehekeld
werd. Na zijn terugkomst werd hij in Jan. 1796 benoemd tot lid van het comité voor
de Marine. Hij nam uit die betrekking ontslag toen hij 27 Jan. 1796 in het kiesdistrict
Strijen tot lid der Nationale Vergadering was gekozen. Hij behoorde hier tot de
gematigde unitarissen.
Op 4 April 1796 werd een ontwerp-manifest tegen Engeland in de vergadering
voorgelezen. Pasteur merkte op, dat dit niet kon dienen als te lang en als oude
grieven ophalende. Hij vond, dat er alleen de behandeling, die wij in het begin van
1795 van Engeland ondervonden hadden, in besproken moest worden en dat het
manifest niet tegen de engelsche natie maar tegen de regeering gericht behoorde
te zijn. Er werd een commissie ingesteld, waarvan hij lid werd, om een ander manifest
op te stellen,
Op 12 Mei d.a.v. deed hij naar aanleiding van de aanmerkingen op de handelwijze
van den president Bicker (dl. I, kol. 345), die om een soldatenoproer te Amsterdam
te dempen, goedgevonden
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had, dat een deel van het haagsche garnizoen daarheen gezonden was, een
bemiddelend voorstel. Dit hield in, dat iets dergelijks den president vergund zou
worden onder bepaling, dat een garnizoen van zekere sterkte in den Haag moest
blijven tot bescherming der vergadering. Nadat de handelwijze van den president
was goedgekeurd, werd het voorstel van Pasteur commissoriaal gemaakt.
Op 18 Juni 1796 werd hij met Lestevenon afgevaardigd naar Parijs om te trachten,
bij de vredesonderhandelingen tusschen Frankrijk eenerzijds en Oostenrijk en de
duitsche Staten anderzijds in het belang der Bataafsche Republiek te werken. Ook
dit heeft geen gevolg gehad. Zijn lange afwezigheid was oorzaak, dat uit de verslagen
der vergaderingen weinig van zijn werkzaamheid blijkt. In de vergadering van 19
Dec. 1796 kwam een adres van een groot aantal inwoners van het district Strijen
in, waarin gevraagd werd, dat de gekozen eerste plaatsvervanger in zijn pIaats zou
mogen optreden. Hieraan is evenwel niet voldaan.
Hij werd 2 Aug. 1797 herkozen en werd in de eerste bijeenkomst der nieuwe
vergadering 1 Sept. tot haar voorzitter gekozen. Hij bleef dit tot 18 d.a.v. Hij was
een van de 28 leden, die bij den staatsgreep van 22 Jan. 1798 gevangen genomen
werden, eerst op de Voorpoort en sedert 3 Febr. in het Huis ten Bosch. Na den
tweeden staatsgreep van 12 Juni d.a.v. kwam hij 14 Juli vrij. Op 28 Aug. 1798 werd
hij gekozen tot secretaris van dc Tweede (= onze Eerste) Kamer.
Na den derden staatsgreep van 19 Sept. 1801 werd deze Kamer met ingang van
17 Oct. d.a.v. ontbonden. Er werd toen door het nieuwe Staatsbewind een
Vertegenwoordigend lichaam ingesteld, dat Pasteur 3 Nov. tot zijn secretaris koos.
Dit bleef hij tot zijn overlijden.
Hij schreef: Beknopte natuurlijke historie der zoogdieren (3 dln., Dordr. 1801) en
ongeveer 300 kleine opstellen. Hij vertaalde: M. d e F l o r i a n , Numa Pompilius
(Amst. 1780); l e V a i l l a n t , Reizen in de binnenlanden van Africa (5 dln. met
platen, Leiden en Amst. 1791-1798); M e r c i e r , Het jaar 1440 (3 dln., Amst. 1794);
J. C o o k , Reizen rondom de wereld (13 dln., met platen, Amst. en Haag 1795-1808);
B. F a u j a s d e S t . F o n d , Natuurlijke historie van den St. Pietersberg bij
Maastricht (Amst. 1801-1804); en meer dan 50 andere boekdeelen.
Zijn zoon en naamgenoot, bekwaam genie-officier, die evenwel betrokken was
in de knoeierijen bij vestingbouw, waarvoor Kraijenhoff (dl. II, kol. 719) ten onrechte
is aangeklaagd, heeft een handboek over zijn vak geschreven.
Zijn portret is gegraveerd door Chrétien, R. Vinkeles en een onbekend kunstenaar.
Ramaer

[Pauli, Nicolaus]
PAULI (Nicolaus), kartuizer, overl. 1751 of 1752. Hij was geprofest monnik van het
kartuizerklooster te Rettel in Lotharingen. 24 Febr. 1720 werd hij hier benoemd tot
prior. Tot 1733 heeft hij dit klooster bestuurd, waarna hij door het bestuur der orde
geroepen werd als prior van de chartreuse bij Trier. In 1738 benoemde het generaal
kapittel der Grande Chartreuse hem tot prior van het klooster Bethlehem te
Roermond, terwijl Dom Godefridus Bodinckhuysen (dl. VIII, kol. 135) tot dan toe
prior aldaar, zijn opvolger werd te Trier. Van 1730 tot 1741 was hij tevens convisitator
der ordesprovincie. In 1741 werd hij van zijn ambten ontheven. Zijn opvolger als
prior te Roermond is geweest Dom Joannes Schnickel.
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence); Publi-
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cations de la Soc. Hist. et Arch. dans le duché de Limbourg XIX, 367-370; Maisons
de l'Ordre des Chartreux, Vues et Notices (Parkminster 1913-1917) IV, passim.
Scholtens

[Paulus, Mr. Pieter]
PAULUS (Mr. Pieter), geb. te Axel 9 April 1754, overl. in den Haag 17 Mrt. 1796,
was de zoon van J o s e p h P a u l u s , burgemeester van Axel en M a r i a d e
L e e g e . Hij studeerde eenige jaren te Utrecht, maar is daar nooit als student
ingeschreven. Op den leeftijd van 19 jaren schreef hij een werkje over de
stadhouderlijke regeering zeer te haren voordeele. Hij verhuisde daarna naar Leiden,
waar hij 27 Mei 1774 werd ingeschreven en 12 Dec. 1775 in de rechten promoveerde
op een dissertatie getiteld De origine, progressu et solutione nexus foedalis Flandriam
inter et Zeelandiam.
Sedert 1781 woonde hij meestal op Pasgeld bij Delft.
Op 18 Oct. 1782 hield hij als advocaat-diaken te 's Gravenhage een rede over
armenzorg, die in druk verschenen is.
Hij werd in 1785 benoemd tot raad en advocaatfiscaal bij de admiraliteit van de
Maas te Rotterdam. Als zoodanig was hij werkzaam bij het onderzoek naar
plichtverzuim bij de mislukking der expeditie van een eskader tot hulp aan de
fransche vloot naar Brest tijdens den vierden engelschen oorlog.
Na de beëindiging der geschillen met keizer Jozef II door het verdrag van 1785,
waarbij wij o.a. de forten Lillo en Liefkenshoek afstonden, wees hij de middelen aan
om de Schelde toch te sluiten, en wel bij het fort Bath.
Hij werd in Febr. 1788 op instigatie van den raadpensionaris van de Spiegel (dl.
V, kol. 786) door de algemeene Staten wegens een vertrouwelijken brief aan een
patriot te Woerden, die opgevangen was, als raad en advocaat-fiscaal afgezet en
ging weder de advocaten-praktijk uitoefenen. Van de Spiegel heeft later erkend,
hem onbillijk behandeld te hebben.
In Jan. 1795 was aller oog op hem gevestigd, daar men hem hield voor den
eenigen patriot, die het nederlandsche schip van staat in goede richting zou kunnen
leiden.
J. Blauw (dl. VIII, kol. 114) en W. Irhoven van Dam, die met het fransche comité
de salut public correspondeerden, wenschten dat vanwege Frankrijk een voorloopig
bewind van 7 personen benoemd zou worden, waarvan Paulus de eerst benoemde
moest zijn. Dit werd afgekeurd, daar men niet al te veel wilde ingrijpen in de
nederlandsche toestanden. Het gevolg was, dat Nederland nog drie jaren lang een
federalistische republiek is gebleven.
Op 21 Jan. 1795 werd hij lid van den raad en wethouder van Rotterdam, op 26
d.a.v. voor die stad lid der Staten van Holland, en 1 Febr. lid der algemeene Staten.
Op 5 Mei werd hij voorzitter der laatstgenoemde. In Mrt. werd hij curator van de
leidsche universiteit.
Men besloot in de Staten van Holland dadelijk tot hoofdelijke stemming en voerde
een aantal verbeteringen in, maar aan het federalisme viel nog niet te tornen.
Hij was een der 4 leden van de commissie, die belast werd met de
onderhandelingen over den vrede met Frankrijk, waartoe de leden van
bovengenoemd comité Reubell en Siéyès in den Haag kwamen. De vrede werd
aldaar 16 Mei 1795 gesloten; daarbij werden de generaliteitslanden Staats
Vlaanderen en de Landen van Overmaze aan Frankrijk afgestaan en tegelijk werd
een geheim verdrag gesloten, waarbij wij ons verbonden, 25000 man fransche
troepen te voeden en te klee-
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den en voor oorlogskosten 100 millioen aan Frankrijk te betalen. Het verdrag was
zeer nadeelig, maar van een overwinnend vijand, wiens leger in het land stond,
moest men zich alles laten welgevallen.
Veel moeite heeft Paulus zich in de algemeene Staten gegeven om de
afgevaardigden der andere provinciën over te halen, te bewilligen in de bijeenroeping
eener Nationale vergadering, welker leden in districten met ongeveer gelijke
bevolking gekozen zouden worden. Utrecht was het dadelijk met hem eens en hij
heeft Gelderland en Overijsel, welk laatste juist zeer federalistisch was, er toe
gekregen, met hem mede te gaan, en op het laatst ook Groningen; eindelijk werd
bepaald, dat niet met Zeeland en Friesland rekening gehouden zou worden, hoewel
dit streed met de Unie van Utrecht, die voor elk besluit algemeene stemmen eischte.
Maar hij heeft niet kunnen beletten, dat men de Nationale vergadering aan een zeer
federalistisch reglement bond en in de vergadering hebben de federalisten zich
steeds hevig verzet tegen elke afwijking van het reglement. En het was de tijd nog
niet van de staatsgrepen in Frankrijk, die h.t.l. zoo trouw zijn nagevolgd. Bovendien
was de fransche regeering in dezen tijd vrij onverschillig over den nederlandschen
regeeringsvorm als men maar geld leverde.
Bij de verkiezingen voor de Nationale vergadering op 27 Jan. 1796 werd Paulus
in het district den Haag 1 tot lid gekozen en den dag harer opening werd hij met
bijna algemeene stemmen tot voorzitter gekozen. Men ging, nadat de noodige
redevoeringen gehouden waren, in optocht door den Haag. Met een driekleurige
sjerp getooid liep hij voorop met ontbloot hoofd.
Op 4 Mrt. kwam de mededeeling bij de vergadering in van uitlatingen, gedaan
door Reinier Leendert Bouwens in het officiers-college te Amsterdam, er op
neerkomende, dat Paulus een schurk was, die de oorzaak was, dat wij de Kaap de
Goede Hoop verloren hadden. Paulus liet dien dag de stukken dienaangaande
voorlezen en verwijderde zich gedurende de lectuur. Die dag was zeer koud en hij
heeft toen vrij langen tijd in den tocht gestaan, terwijl hij door den optocht van 1 Mrt.
reeds koude gevat had. Er openbaarde zich op 7 Mrt. longontsteking en op 17 Mrt.
overleed hij.
Denzelfden 4 Mrt. kwamen Schimmelpenninck (dl. IV, kol. 1225), Hahn (dl. VIII,
kol. 666) en anderen tegen de beschuldigingen op. Er werd een commissie van
onderzoek benoemd. Aan die commissie verklaarde Bouwens, het door hem gezegde
op de burgersociëteit in den Haag gehoord te hebben van Johannes Henricus
Redelinghuis. Deze verklaarde, dat hij niet anders gedaan had dan aanmerking te
maken op een besluit der algemeene Staten van 15 Sept. 1795, genomen onder
het voorzitterschap van Paulus, waarbij het bestuur der Oost-Indische Compagnie
vernietigd was en ten gevolge waarvan in het bestuur, dat dit verving, eenige
oranjemannen benoemd waren, hetgeen oorzaak was, dat hij, Redelinghuis,
geruïneerd was.
Op 25 Mrt. verklaarde de Nationale vergadering, dat de aantijgingen tegen wijlen
Paulus van allen grond ontbloot waren en dat de stukken aan het bestuur der
provincie Holland gezonden zouden worden om na te gaan of Bouwens niet wegens
laster vervolgd behoorde te worden, en tevens aan de commissie tot onderzoek der
geloofsbrieven ten einde te overwegen of Bouwens, die in een der districten van
Amsterdam tot tweeden plaatsvervanger van een lid gekozen was, niet moest worden
afgewezen. Daar het niet aan hem is toege-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

760
komen, heeft hij zich echter niet voor het lidmaatschap kunnen aanmelden.
Paulus werd met veel plechtigheid begraven.
Hij schreef: Over het nut der stadhouderlijke regering, aangetoond bij gelegenheid
der geboorte van Willem Frederik, erfprins van Oranje (Leiden 1773), hiervan
verscheen in 1773 een tweede druk, later nog meerdere; Betoog van Zeelands regt
tot het stigten eener hoogeschool (Leiden 1775); Verklaring van de unie van Utrecht
(Utr. 1775-1777, 4 dln.), de 4e druk hiervan verscheen in 1794; Republikeinsche
catechismus, in welken zin kunnen de menschen gezegd worden gelijk te zijn en
welke zijn de regten en pligten die daaruit voortvloeijen (Haarlem 1793); ook dit
werk beleefde 4 drukken.
Hij huwde op 17 Juni 1781 F r a n ç o i s e V o c k e s t a e r t , geb. 5 Mei 1755,
overl. 6 Nov. 1807, die in 1798 hertrouwde met G e r r i t v a n O l i v i e r .
Een door een onbekende geschilderd portret is in het bezit van het Zeeuwsch
Genootschap te Middelburg; bovendien bestaat er een zwartekunstportret naar en
door Ch. H. Hodges.
Zie over zijn jaren tot 1788: P.H. S u r i n g a r , Biographische aanteekeningen
betreffende Pieter Paulus, dissertatie 1879.
Ramaer

[Pauw, Abraham Cornelis]
PAUW (Abraham Cornelis), geb. te Delft 19 Mei 1780, overl. te Odessa 22 Maart
1833, zoon van Mr. E n g e l b e r t en van C o r n e l i a H i l l e g o n d a barones d e s
Villates.
Van jongsaf bestemd voor den krijgsdienst en, evenals de geheele familie Pauw,
een warm aanhanger der Oranje's, besloot hij, na de verdrijving van Willem V, dezen
vorst in het buitenland te volgen. Drie jaar maakte hij de campagne in Oostenrijk
mede als huzaren-volontair in 's Keizers dienst, kweet zich goed bij vele ernstige
affaires en bood daarna den erfprins van Oranje zijn dienst aan. Hij vertrok met
dezen naar Engeland, werd tot luitenant van het corps jagers-te-voet aangesteld,
nam daar tot bijzonder genoegen van zijn stafofficieren den dienst waar, doch zag
zich na drie jaar met andere orangistische jongelieden genoodzaakt naar het
vaderland terug te keeren, daar de Prins hun diensten niet meer noodig had. Hij
trachtte daarna in 1802 door bemiddeling van zijn oom, den ‘geheimen
Obertribunalsrath’ v o n K o e n e n te Berlijn, een officiersplaats in het pruisisch
leger, liefst bij de cavalerie, te verkrijgen. Ofschoon de uitzichten gunstig waren, is
hem dit om onbekende redenen niet gelukt. In 1804 vertrok hij naar St. Petersburg
in de hoop een officiersplaats in het russische leger te verwerven, doch ook hierin
slaagde hij niet, doch kreeg door bemiddeling van een koopman aldaar, aan wien
hij was aanbevolen, plaatsing op een handelskantoor te Odessa, waar hij in 1808
een handelszaak voor eigen rekening oprichtte. Het blijkt, dat hij zich op zijn reizen
door woeste streken wel eens voor majoor uitgaf om daar beter te worden ontvangen;
om die reden wordt hij door sommigen ten onrechte als majoor in russischen dienst
vermeld.
Hij huwde te Odessa in 1807 met A n n a V i c t o i r e H a s t a r t , geb. te Metz 3
Mei 1786, overl. te Odessa 18 Maart 1854. Zij wonnen 7 kinderen, waarvan de drie
zoons zich in russischen militairen dienst begaven en wier afstammelingen
vermoedelijk nog in Rusland voortleven.
Zie: Adelsarchief (1900), 165-168, 172, 173; Wapenheraut VI, 73.
Regt
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[Pauw, Mr. Adriaan (2)]
PAUW (Mr. Adriaan) (2), of H a d r i a n u s P., geb. te Amsterdam en gedoopt ald.
24 Maart 1622, overl. te 's Gravenhage 12 Jan. 1697 en begr.
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te Bennebroek 18 Jan., zoon van Mr. A d r i a a n (1), den raadpensionaris, en van
diens tweede vrouw A n n a v a n R u y t e n b u r c h .
Hij was ridder van St. Michiel (datum van verleening is onbekend), heer van
Bennebroek 28 Mei 1653. Hij werd 4 Sept. 1636 te Leiden ingeschr. als student in
de philosophie, en 23 Mei 1641 als student in de rechten, en werd na de voleindiging
zijner studiën benoemd tot rentmeester-generaal van de espaıgne. Den 30. Aug.
1652 werd hij raadsheer in het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland en 21
Juli 1670 president van dat college. (Hij was een der rechters van Cornelis de Witt,
zie B i l d e r d i j k , IX, 280, en W a g e n a a r , XVI, 78). Den 3. Dec. 1670 werd hij
hoofdingeland van Delfland.
Hij woonde te 's Gravenhage op de Heerengracht, in een prachtig gebouw, dat
hij zelf had laten zetten en dat lang bekend is geweest als ‘het huis van den heer
van Bennebroek’. Te Bennebroek bewoonde hij het huis Duinwijk (sedert veelal het
huis te B. genoemd), dat hij 25 Juni 1656 had gekocht (v. D o o r n i n c k , OudArchief v. Bennebroek, 27, 28). Vlak daar tegenover stichtte hij met verschillende
familieleden (zie a.w. 29, 30) het kerkje van Bennebroek (1658-60); op het fraaie
gesmede hek in de kerk staat zijn monogram, op het orgel prijkt een pronkende
pauw.
Adr. Pauw schijnt een beschermer van kunsten en wetenschappen te zijn geweest.
P. S c h e n c k droeg hem een kaart op van de landen van Guinea, Jaloffe en Sierra
Leone (fol.); J a c o b u s G r o n o v i u s in 1689 een uitgave van Cebes' Tafreel, en
G.A. S a l d e n u s , de haagsche predikant, zijn boek: De Libris varioque eorum usu
et abusu (Amst. 1688). Hij huwde te 's Gravenhage 1 Mei 1644 met C o r n e l i a
P a u w (1626-92), dochter van Reinier (3) (kol. 776) en van Clara Alewijn. Uit dit
huwelijk 6 kinderen. Slechts één daarvan, A n n a C h r i s t i n a , was gehuwd en
wel met N i c o l a a s , des H.R.R. baron S o h i e r d e V e r m a n d o i s .
Zijn door J. Mijtens 1654 geschilderd portret met vrouw en drie dochters is bij jhr.
Ridder Pauw van Wieldrecht op huize Broekhuizen te Leersum.
Zie: Adelsarchief (1900), 224-231; Journalen v. Huygens Jr., Aant. op het register;
Wapenheraut VI, 318.
Regt

[Pauw, Adriaan (3)]
PAUW (Adriaan) (3) heer van Nieuwerkerk, geb. te Amsterdam 12 Sept. 1637, overl.
in Oost-Indië 17 Juni 1664, zoon van R e i n i e r en van A d r i a n a J o n c k h e y n .
Hij werd 22 Nov. 1658 heer van Nieuwerkerk als opvolger van zijn moeder en
werd 15 Maart 1656 student te Leiden. Bij de vergrooting der kerk te Heemstede
legde hij 6 April 1652 (volgens opschrift op een der balken) daarvoor den eersten
steen. Hij werd 3 April 1663 aangesteld tot vaandrig en 6 April d.a.v. tot luitenant
en vertrok daarop met achterlating van zijn gezin naar O.I., waar hij in het volgend
jaar overleed. De aanleiding tot het vertrek is te vinden in de correspondentie van
de gebroeders Huygens, waar hij als ‘ce fol de Nieuwerkerken’ wordt betiteld.
Pauw was te 's Gravenhage 26 Oct 1661 gehuwd met M a r g a r e t h a R y c k a e r t
geb. te Amsterdam 5 Febr. 1640, overl. te 's Gravenhage 22 Dec. 1722, dochter
van J a c o b en van C o n s t a n t i a v.d. H e u v e l gezegd B a r t o l o t t i . Aldus was
zij de schoonzuster van C. H u y g e n s Jr., den auteur van het Journaal, door wien
zij van 1673 tot in 1696 voortdurend als ‘Suster van Nieuwerkerk’ wordt vermeld.
Hun eenig kind was R e i n i e r P a u w , ged.
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te 's Gravenhage 13 Sept. 1662, na den dood zijns vaders heer van Nieuwerkerk,
een deugniet van belang, doch die niettemin door hoog aanzienlijke personages
als den heer v a n R u y t e n b u r g en de vrouwe v a n 's G r a v e n m o e r nog wel
tot schoonzoon werd begeerd, natuurlijk ter wille van zijn fortuin. Wegens verkwisting
onder curateele zijner moeder gesteld, volgens beslissing van het Hof van Holland,
werd hij evenwel later om ‘sijne debauches ende extravagantien’ opgesloten en
stierf als zoodanig te Delft ongehuwd 1 Maart 1695.
Reinier had bij M a r g a r e t h a K i e r een onechte dochter R e n e t t a , die in
1702 te 's Gravenhage huwde met J e a n D e s a r t uit Genève. Hun afstammelingen
wonen nog thans in die stad onder den naam d e S a r t . De heerlijkheid Nieuwerkerk
ging over op den vollen neef van R. Pauw, Mr. R e i n i e r v a n O m m e r e n ,
burgemeester van Arnhem.
Zie: Adelsarchief (1900), 243, 244; Journalen van Const. Huygens de zoon II, 33,
83, 457, daarbij H o r a S i c c a m a , Aanteekenıngen op het Register, 528.
Regt

[Pauw, Anna Maria]
PAUW (Anna Maria) of P a a u w , wordt vermeld als te Gouda geboren. Haar ouders
zijn tot heden nog niet aangewezen, maar daar zij een lollied zingt op het geslacht
van de Casembroot, zal zij wel na verwant zijn aan P a u w , echtgenoot van
J a c o m i n a d e C a s e m b r o o t , in onderst. Navorscher dl. L vermeld.
F r e d e r i k s en v a n d e n B r a n d e n gissen dat zij de echtgenoote van
C h r i s t o p h e l P i e r s o n zou zijn geweest; in dat geval heette zij A m a r a n t h e
M a r i a en overleed zij in Oct. 1710.
Zij gaf in het licht: Vree-Bazuyn, uytgegalmt wegens de gelukkige herstelling van
Europaas eendracht, voltrokken op dessels algemeene Vrede tot Rijswijk, 21 Oct.
o

1697 (Rotterdam 1697, 4 ); Stamlof, of uitbreiding over het oud-adelijk geslacht van
de Heeren Casembroot (Gouda 1700); Op het Afsterven van Vrouwe Johanna de
Gillon, Wed. Wijlen den Heer Mr. Hieronymus van Beverningk, etc. etc., overl. op
Teylingen 17 Sept. 1706 (Gouda 1706, plano).
In 1677 woonde zij te Rijnsburg, waar haar vriendin K a t h a r y n e L e s c a i l l e
haar een gedicht zond (‘Te R., daar zij eenzaam buiten nood van steurnis en gewoel,
in schaduw van de bladen, haar vaerzen dicht, met rijke en schrandere stof beladen’).
Zie: W i t s e n G e y s b e e k , B.A.C.W. V, 48, 49; K. L e s c a i l l e , Mengelpoëzie
I, 94; Navorscher VI, 392, VII, 179, 238, L, 493; Wapenheraut V, 31; O v e r v o o r d e ,
Cat. Bibl. Leiden, no. 1745.
Regt

[Pauw, Cornelis]
PAUW (Cornelis), geb. te Amsterdam 22 Mei 1593, overl. te 's Gravenhage en begr.
22 Juni 1668, zoon van Reinier (2), die volgt, en van C o r n e l i a d e L a n g e .
Reeds op 18-jarigen leeftijd vergezelde hij als edelman van gezantschap, tevens
als secretaris, den ambassadeur (orateur) Cornelis Haga naar Constantinopel, waar
hij dezen behulpzaam was bij het tot stand brengen van het verdrag of de capitulatie,
6 Juli 1612 tusschen de Porte en de Republiek gesloten, waarbij aan de Nederlanders
dezelfde voorrechten en vrijheden werden toegekend, die de Franschen en
Engelschen genoten. Pauw bleef tot in Juli 1613 te Constantinopel en ging toen
(Aug. 1613) naar Aleppo als hoofdconsul. Het was in deze moeilijke betrekking dat
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zijn eigen landgenooten werd tegengewerkt. In 1619 keerde hij
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naar het vaderland terug en bracht in de vergadering der Staten Generaal van 29
Nov. 1619 verslag uit van hetgeen hij te Aleppo had verricht, waarop hij door de
gansche vergadering werd bedankt en met gelukwenschen begroet, met verzoek
om het mondeling meegedeelde ter eeuwıgdurende gedachtenis op schrift te stellen
en aan H.H. Mog. over te reiken, wat hij op 11 Dec. van dat jaar heeft gedaan. In
het volgend jaar werd hij opnieuw naar Aleppo gezonden, doch daar de handel
destijds kwijnde, ten gevolge van den jammerlijk verwarden toestand, die, na den
dood van den bekwamen grootvizier Murad (1611), de regeering van Achmed I
meer en meer begon te kenmerken, verzocht hij naar Holland te mogen terugkeeren
en werd het consulaat te Aleppo weder opgeheven; in 1622 kwam Pauw in Holland
aan.
Einde 1631 werd Pauw belast met een zending naar Gustaaf Adolf, door wien hij
vroeger (28 Juli 1614) tot ridder (eques auratus) was verheven, en, na 's Konings
dood (1632), wederom met een zending naar den kanselier Oxenstierna en de
duitsche vorsten van evangelische belijdenis, ten einde onder die omstandigheid
de belangen van de protestantsche zaak zooveel mogelijk te behartigen en de
eensgezindheid der bondgenooten te bevorderen.
Na de nederlaag der Zweden bij Nördlingen (7 Sept. 1634) keerde Pauw naar
Nederland terug. Hier ontving hij 3 Mei 1635 een acte, waarbij uitdrukkelijk werd
verklaard dat hij zijn opdracht tot genoegen zijner lastgevers had vervuld. Zijn
zwangere vrouw, die hij te Metz had moeten achterlaten, keerde van daar onverzeld
terug, niet willende dal haar man zich wederom aan het krijgsgevaar zou blootstellen,
daar de toestand der evangelische partij in Duitschland na den slag bij Nördlingen
hachelijk was. Dit schijnt de reden dat Pauw na dien tijd geen gezantschappen op
zich nam. Frederik Hendrik had hem in 1632 tot zijn raad en rekenmeester
aangesteld, in welke betrekking Willem II (1647) en de vorstelijke voogdessen (1651)
hem continueerden. Bovendien werd hij met den griffier Musch en den
ontvangergeneraal van Berckel door Willem II in een bijzondere commissie benoemd
tot herstel van een behoorlijk beheer over zijn domeinen en de inkomsten daarvan.
Pauw, die tot zinspreuk had ‘Laus Deo Semper’, was volgens onderst.
Wapenheraut de auteur van een geschrift: Heylsame overdenckingen en
gedenckwaerdige reysen, enz.
Hij huwde te Breukelen 16 Aug. 1626 A n n a P e l s (1598-1666), dochter van
P i e t e r en van A n n a W i l l e s e r t s Uit hun huwelijk vier kinderen o.a. R e i n i e r ,
kapitein van een comp. mariniers, met zijn neef Jacob (kol. 766) 16 Oct. 1667 in
het Vlie voor Texel verdronken.
Zijn door een onbekende geschilderd portret is bij jhr. ridder Pauw van Wieldrecht
op Huize Broekhuizen te Leersum.
Zie: H.J. K o e n e n , Corn. Rein. Pauw, een bijdr. tot de staatsgesch. der Republiek
in N i j h o f f 's Bijdr. VI; Adelsarchief (1900), 200-203; Wapenheraut VI, 318; M o e s ,
Icon. Bat. no. 5778; Catal. Herald. Tentoonst. (1880) no. 3499.
Regt

[Pauw, Diederik]
PAUW (Diederik), geb. te Amsterdam 30 Juni 1618, overl. te 's Gravenhage en
aldaar in de Nieuwe Kerk begraven 30 Oct. 1688, zoon van Reinier (3) en van Clara
Alewijn.
Hij was heer van Rijnenburg, ter Horst, Teylingerbosch en Carnisse, en sedert
Mei 1636 ridder van St. Michel van Frankrijk. Hij werd 16 Mei 1637 student te Leiden,
werd kerkmeester der Kloosterkerk te 's Gravenhage 1651-88, meesterknaap
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van de wildernissen van Holland en West-Friesland 26 Juli 1652, hoogheemraad
van Delfland 27 Jan. 1657, en eerste meesterknaap Juli 1682. Zijn zinspreuk was
‘Cum Deo Pavo est Leo et Nihil sine Eo.’
Pauw woonde op den Langen Vijverberg te 's Gravenhage (destijds in het 14e
huis van den Kneuterdijk) en kocht in 1652 het buitengoed ‘Patijnenburg’, een
leengoed onder Naaldwijk. Hij werd in de wandeling aangeduid als ‘de heer van
Carnisse’, was in 1674 de rijkste Hagenaar en werd met zijn gezin in dat jaar geschat
een vermogen te bezitten van ƒ 1.113.400.
Pauw huwde eerst te 's Gravenhage 18 Dec. 1641 A l e y d a v a n V e r l a e r .
erfgename van ter Horst (1623-1650), dochter van J a n M i c h i e l s en van
C h r i s t i n a v a n R u y t e n b u r c h . Daarna hertrouwde hij te 's Gravenhage 28
Jan. 1652 met E l i s a b e t h C a t s (1612-73), weduwe van den bekenden
C o r n e l i s M u s c h , en dochter van den dichter en raadpensionaris J a c o b C.
en van E l i s a b e t h v a n V a l k e n b u r g . Door dit tweede huwelijk werd Pauw
de stiefvader van E l i s a b e t h M u s c h , wier lotgevallen deels door J.v. L e n n e p
in zijn bekenden roman, deels door M.G. W i l d e m a n (El. Musch) zijn meegedeeld.
Bij zijn eerste vrouw had Pauw o.a. twee zoons R e i n i e r en Johan; de laatste
volgt. Over den eerste, zie onderst. Journaal.
Zijn door een onbekende geschilderd portret is bij jhr. ridder Pauw van Wieldrecht
op huize Broekhuizen te Leersum.
Zie: Adelsarchief (1900), 235-242; Wapenheraut XIV, 402: Die Haghe (1914), 16,
50; Journaal van Huygens Jr. II, 232, 233, 242.
Regt

[Pauw, Mr. Franco]
PAUW (Mr. Franco), geb. te Delft 20 Juni 1714, ald. overl. 15 Juli 1776, begr. Oude
Kerk 19 Juli, zoon van Mr. M a a r t e n , hoofdschout, van Delft, en van diens tweede
vrouw M a r i a L o u i s a C a u . Hij studeerde sedert 12 Sept. 1732 te Leiden in de
rechten en promoveerde er 4 Mei 1736 tot j.u. dr. met een dissertatie de Αὐτοϰειϱια,
opgedragen aan N i c o l a u s en Mr. A d o l p h C a u , ooms, C o r n e l i s v a n
A e r s s e n , vrijheer van Hoogerheide en in Ossendrecht, heer van Voshol, en Mr.
A d r i a n u s v a n V r e d e n b u r c h , verwanten, Mr. J o h a n n e s H o p , zwager,
en Mr. C o r n . v a n d e n B r o e k , oom, en met een fransch vers van J.C.
Hij werd 40-raad van Delft 1746, schepen 23 Jan. 1753, hoogheemraad van
Delfland 1761, lid van het coll. der admiraliteit op de Maas 1762, burgemeester van
Delft 1766, lid van de gecommitteerde raden van Holland 1770, bewindhebber der
O.I. Comp. 1770.
Hij huwde te 's Gravenhage 13 Nov. 1742 A n t o i n e t t e C o e n r a d i n e des
H.R.R. gravin v a n H e e m s k e r c k (1725-75), dochter van den H.R.R. graaf J a n
H e n d r i k , en A n n a P e t r o n e l l a v a n S c h u y l e n b u r c h . Dit huwelijk was
kinderloos.
o

Portretten van dit echtpaar, geschilderd door Matheus Verheyden, a . 1743, en
nog een paar andere door een onbekend schilder, zijn in de verzameling Pauw van
Wieldrecht op huize Broekhuizen te Leersum. Een portret van oe vrouw is ook nog
op het archief te Haarlem (legaat van der Burch).
Zie: Adelsarchief (1900), 148, 149; Wapenheraut VI, 316; Mdbl. Ned. Leeuw XX,
71, XXXIII, 282; Alg. Ned. Familiebl. I, 82, 5b.
Regt
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[Pauw, Hermannus]
PAUW (Hermannus), ged. te Utrecht, in de Domkerk, 6 Oct. 1770, overl. te Breda
23 Febr.
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1856, zoon van T h o m a s D i o n i s i u s P., vendumeester te Utrecht, en van
Emerentia Zwanenbeek.
Hij werd 13 Nov. 1790 student in de theologie te Leiden, werd proponent te Utrecht
en achtereenvolgens predikant te Renkum en Heelsum 9 April 1792, te Krommenie
11 Febr. 1798, te Breda 8 Aug. 1802 en te Brielle 7 Dec. 1806. Hier trad hij op den
voorgrond bij de bevrijding in 1813 en bleef in deze plaats tot 18 Aug. 1816, toen
hij afscheid preekte wegens zijn benoeming tot predikant bij de Vereen. Prot.
Gemeente te Brussel. In 1830 moest hij uit deze stad vluchten en ging naar Breda,
waar hem het emeritaat werd verleend. 12 April 1852 herdacht hij te Kampen, dat
hij 60 jaar geleden het ambt van leeraar aanvaardde, overleed drie jaar daarna op
ruim 85-jarigen leeftijd te Breda en werd te Ginneken begraven. Hij bezat goede
predikgaven en beoefende tot zijn dood de letterkunde; óók de dichtkunst; o.a.
komen onder het portret van van Hogendorp eenige dichtregelen van zijn hand voor.
Pauw huwde te Utrecht met S a r a M a r i a W o l t e r b e e k (1771-1838), dochter
van Ds J o h a n n e s , laatst predikant te Utrecht, en van A n n a M a r i a B r ö f f e l .
Uit dit huwelijk sproten verscheidene kinderen o.a. een zoon Johannes Marius
Zwanenbeek Pauw (zie kol. 777).
Van hem bestaan de volgende portretten: een door J.H. Frederiks geteekend en
door W.v. Senus gegraveerd (1807) met 4 reg. holl. gedicht door J.H. Hoeufft; een
door H.W. Gaspari geteekend (1809) en door J.W. Caspari gegraveerd, uitgeg. door
J. van Ledden Hulsebosch; een lithographie door F. Schroeder.
Zie: Wapenheraut V, 35 (de familie), XI, 428 (vrouws familie); Alg. Ned. Famlliebl.
XV, 348; Weekbl. van Voorne enz. 1 Dec. 1888; Navorscher VII, 31, 187, 266, 320,
VIII, 326; Boekzaal 1856a, 308, 314, 326; K o n i j n e n b u r g , Nat. Gedenkb. 179,
180, 181, 188, 189 vlg., 192 vlg., 204.
Regt

[Pauw, Mr. Isaäc]
PAUW (Mr. Isaäc), geb. te Amsterdam 2 April 1618, overl. te 's Gravenhage 14
Sept. 1690, zoon van Michiel, die volgt, en van H i l l e g o n d a S p i e g e l .
Hij wordt soms met den titel ‘ridder’ vermeld, doch waarschijnlijk ten onrechte,
was heer van Achttienhoven en den Bosch (onder Nieuwkoop), welke heerlijkheid
hem van zijn vader was aangekomen. Hij studeerde sedert 23 Febr. 1640 te Leiden,
werd schepen te Amsterdam 1647-52, commissaris van de Desolate-boedelkamer,
van de Bank van Leening en van de Kleine zaken aldaar; gecommitteerde in de
Generaliteits-rekenkamer 1652, hoofdingeland van de Beemster 1654, pensionaris
van Enkhuizen 1653-59, hoogheemraad van Delfland 8 Oct. 1660, meesterknaap
van de wildernissen van Holland en West-Friesland 22 Nov. 1669, eerste
meesterknaap Juli 1682, gecommitteerde ter Generaliteit 20 Nov. 1676, en in den
Raad van State 1687. Den 16. Juni 1673 ging hij als gezant naar Brandenburg met
het doel om, daar ons land met Lodewijk XIV in oorlog was, een verbond tusschen
de Staten, den keurvorst, den Keizer en Spanje tot stand te brengen. Hij slaagde
daarin gelukkig: de totstandkoming van het tractaat van Keulen aan de Spree (1
Juli 1674) was het resultaat van zijn bemoeiingen. Hij werd ook in bezending
gezonden naar Friesland en Stad en Lande.
Pauw huwde te Amsterdam 27 Oct. 1648 met B a r b a r a J o h a n n a v a n
H o v e (n), 1629-70, dochter van C h r i s t o f f e l en van M a r i a H e n d r i k s d r .
S t o r m alias 's G r a -
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v e s a n d e . In 1656 wilde hij wegens beweerd overspel van haar scheiden (zie
Bontemantel), doch de zaak werd geschikt. Zij hadden 3 dochters, waarvan 2 zeer
jong overleden en de oudste, C o r n e l i a , in 1676 met den bekenden ambassadeur
Mr. C o e n r a a d v a n H e e m s k e r c k huwde.
Zie: Adelsarchief (1900), 231-234, 262; Wapenheraut VI, 318; V r e e d e , Inl.
Gesch. Ned. Dipl. I, 285; K e r n k a m p , Mem. Bontemantel II, 487; Journaal van
Huygens Jr. I, 336, 337, II, 304, 437, IV, 40, 69.
Regt

[Pauw, Jacob]
PAUW (Jacob), geb. te Amsterdam en ged. in de Nieuwe kerk 14 Aug. 1637, overl.
16 Oct. 1667, zoon van J a c o b , baljuw en drost van Liesveld, en van E m e r e n t i a
Roseboom.
Hij was in 1666 kapitein van het schip der O.I. Comp. ‘Stavoren’, voerende 46
stukken, en veroverde daarmede in den Vierdaagschen Zeeslag door bijzondere
dapperheid op de Engelschen twee oorlogsschep en de ‘Essex’ en de ‘Bull’. Tot
belooning voor deze daad werd hij tot commandeur aangesteld en kreeg hij het
bevel over de door hem veroverde ‘Essex’, voerende 58 stukken, waarmee hij in
1667 deel uitmaakte van het eskader van admiraal de Ruyter in den strijd tegen de
Engelschen. Bij den terugkeer van de vloot in Oct. 1667 verdronk Pauw, met zijn
neef R e i n i e r C o r n e l i s z . P a u w in het Vlie voor Texel.
Zie: Adelsarchief (1900), 204, 259; B r a n d t , Leven van de Ruyter, 492, 595:
A i t z e m a , S. v. St. en O. V, 697, 710, VI, 115, 123, 125; de J o n g e , Gesch. van
het Ned. Zeewezen II, st. 2, 257.
Regt

[Pauw, Joan]
PAUW (Joan), geb. te 's Gravenhage 31 Dec. 1645, overl. ald. ongehuwd 20 Oct.
1708, zoon van Diederik, hiervoor, en van A l e y d a v a n V a e r l a e r .
Hij werd in 1689 heer van Rijnenburg en ook van Patijnenburg onder Naaldwijk,
en 19 Mei 1694 van ter Horst, welke laatste heerlijkheid hij 28 Jan. 1700 openlijk te
's Gravenhage liet veilen. Hij werd als ‘cornet in de Comp. Colonelle van den Heer
Rhyngrave’ den 5 April 1674 bevorderd tot ritmeester bij een regiment gardes van
den Prins van Oranje; in 1682 werd hij meesterknaap van de wildernissen van
Holland en West Friesland en in 1691 hoogheemraad van DelfIand. In 1691 was
hij op Patijnenburg de gastheer van Willem III, die er bij zijn vertrek naar Engeland
het middagmaal gebruikte en, door storm beloopen, terugkeerde en er met
verschillende heeren van zijn gevolg ook overnachtte. Dat Pauw bij dezen vorst in
groote gunst stond, blijkt ook meermalen uit het Journaal van Huygens en uit de
Lexington Papers (10 Mei 1697). De herinnering aan Joan Pauw blijft te Naaldwijk
bewaard, doordat hij in 1699 twee zilveren avondmaalschotels aan de Nederduitsch
Hervormde Gemeente aldaar vereerde.
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret is bij jhr. ridder Pauw van
Wieldrecht op huize Broekhuizen te Leersum.
Zie: Adelsarchief (1900), 240, 241; Wapenheraut XIV, 403; H.v.d. B e r g , Proeve
eener beknopte beschrijving van Naaldwijk; Catal. Herald. Tentoonst. (1880) no.
4646; Journaal van C. Huygens jr. I, 121, 507, II, 193, IV, 144.
Regt
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[Pauw, Mr. Maarten]
PAUW (Mr. Maarten), geb. te Delft 10 Jan. 1616, overl. ald. 24 Sept. 1680, begr. in
de Oude Kerk 30 Sept., zoon van Mr. E n g e l b e r t en van M a r i a v a n
H o o g e n h o u c k . Hij werd te Leiden student (phil. en jur.) 24 Mei 1633,
promoveerde 4 Sept. 1637 aan de hoogeschool te Angers
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(Frankrijk), werd in Jan. 1640 advocaat voor het Hof van Holland, was van 1644-63
bewindhebber der O. l. Comp., van 1648-62 40-raad van Delft, 1650-52 schepen,
1653 kerkmeester, 1654 weesmeester, 1655, 56, 61 en 62 burgemeester, 1657-59
gecomm. raad wegens Delft, 1661 kerkmeester der Oude en Nieuwe Kerk en van
1662-78 ontvanger-generaal der Unie. Ingevolge laatstgenoemde benoeming
vestigde hij zich metterwoon te 's Gravenhage. Zijn zinspreuk was: Vita Hominis
Vigilia.
Hij huwde te Delft 22 Nov. 1645 E l i z a b e t h v a n d e r M e e r (1626-1708),
dochter van F r a n s P i e t e r s z ., raad van Indië, en van M a r i a J a c o b s r .
G r a s w i n c k e l . Uit dit huwelijk 13 kinderen, waarvan M a r i a in 1678 huwde met
C o r n e l i s v a n A e r s s e n , heer van Hoogerheide, die bij afstand van zijn vader
ontvanger-generaal der Unie werd; E n g e l b e r t werd secretaris van de Rekenkamer
van Holland, in welke hoedanigheid hij door zijn broeder F r a n c o werd opgevolgd,
terwijl I s a b e l l a C o r n e l i a in 1685 de gade werd van Mr. J a c o b M e e r m a n .
Van hem bestaat een fraai gegraveerd portret uit 1682 door Romein de Hooghe,
ten halven lijve, rechts staande, met mantel, onderaan een groot veld, waarop zijn
waardigheden, boven hem zijn wapen, ter zijde zinnebeeldig beeldhouwwerk, gr.
fol. Voorts een geschilderd jeugdportret door F. Verkolje en een op lateren leeftijd
(1673) door Nic. Maes. Man en vrouw werden ook afgebeeld door S. v. Hoogstraten
(M o e s , no. 4914, 5797). De schilderijen zijn bewaard bij jhr. ridder Pauw van
Wieldrecht op huize Broekhuizen te Leersum.
Zie: Adelsarchief (1900), 141-145, 255; Navorscher (1897), 496; Catal. Herald.
Tentoonst. (1880) no. 3369; Mdbl. Ned. Leeuw XXXIII, 151; Journaal van C. Huygens
Jr. IV, 234.
Regt

[Pauw, Mr. Maarten Iman]
PAUW (Mr. Maarten Iman), geb. te 's Gravenhage 1 Sept. 1774, overl. aldaar 1
Dec. 1846, zoon van Mr. M a a r t e n P h i l i b e r t en van M a r i a S u s a n n a
B u y s . Hij studeerde sedert 31 Mei 1789 te Leiden en promoveerde aldaar 15 Aug.
1794, werd schepen van 's Gravenhage 26 Oct. 1802, officier bij de rechtbank van
eersten aanleg aldaar 1814-33, raadsheer in het Hooggerechtshof van Holland
1833-38 en, bij de ontbinding daarvan, in dezelfde waardigheid in het provinciaal
Hof van Zuid Holland 1838-46. Hij was lid van de Mij. der Nederl. Letterkunde. Pauw
huwde te 's Gravenhage (Hoogd. Kerk) 5 Mei 1801 met A d r i a n a J o h a n n a
B e e )- l a e r t s v a n W i e l d r e c h t (1779-1827), dochter van Mr. G e r a r d ,
secretaris der rekenkamer van Holland, en van J o h a n n a J a c o b a J o n g b l o e d .
Uit dit huwelijk sproten 8 kinderen, waarvan Matthieu Christiaan Hendrik volgt.
Van Pauw en zijn echtgenoote bestaan portretten, geschilderd door J.W. Pieneman
(verzameling Pauw van Wieldrecht) en bovendien pastels van beiden door een
onbekend kunstenaar.
Zie: Adelsarchief (1900), 162-165; Nederl. Adelsboek (1916), 53, 54; Handel. Mij.
der Ned. Letterk. (1847), 38.
Regt

[Pauw, Mr. Matthieu Christiaan Hendrik ridder]
PAUW (Mr. Matthieu Christiaan Hendrik ridder), heer van Wieldrecht, geb. te 's
Gravenhage 19 Febr. 1816, overl. te 's Gravenhage 2 Febr. 1895, zoon van Mr.
Maarten Iman, hiervoor, en van A d r i a n a J o h a n n a B e e l a e r t s , vrouwe van
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Wieldrecht. Hij studeerde te Leiden sedert 23 Juni 1834 en promoveerde ald. 21
Juni 1841. Hij volgde de diplomatieke loopbaan en
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werd achtereenvolgens attaché van legatie te Stuttgart 1845-46, secretaris van
legatie te Madrid 1846-52, evenzoo te Weenen 1852-56. Bij Koninklijk besluit van
27 Oct. 1847, no. 100 werd hij in den nederlandschen adelstand verheven, met den
titel van ridder overgaande bij eerstgeboorte. Van 25 Febr. 1853-56 werd hij
Kamerheer in gewonen dienst en van 1856 tot zijn dood i.b.d. Van 26 Aug. 1873 tot
6 Sept. 1892 was hij lid van den Hoogen Raad van Adel. Hij was ook lid van de
ridderschap van Utrecht. In zijn huis te 's Gravenhage, maar vooral op zijn
buitenverblijf ‘Pavia’ te Zeist, bezat hij een fraaie verzameling portretten en
documenten betreffende zijn geslacht, die hij voortdurend door belangrijke aankoopen
vergrootte. Ook was hij een nauwgezet en ijverig beoefenaar der genealogie, die
door zijn archiefstudiën veel belangrijks omtrent de geschiedenis van zijn geslacht
heeft bijeengebracht. Maar hij heeft er slechts weinig van gepubliceerd. Hij werd te
Zeist begraven. Pauw huwde te Zeist 12 Oct. 1855 A l e t t a C o r n e l i a A n n a
V o o m b e r g h (1828-1913), dochter van A l b e r t en van jkvr. A g n e s H e n r i ë t t e
v a n L o o n . Zij wonnen 6 kinderen, waarvan er 2 jong zijn overleden.
Zie: Adelsarchief (1900), 170-172; Nederl. Adelsboek (1916), 54.
Regt

[Pauw, Michiel]
PAUW (Michiel), geb. te Amsterdam 29 Maart 1590 ged. in de Nieuwe kerk 8 April,
overl. te Amsterdam en aldaar begr. 24 Maart 1640, zoon van Reinier (2), die volgt,
en van C o r n e l i a d e L a n g e .
Hij was heer van Achttienhoven en den Bosch (onder Nieuwkoop), hem
aangekomen door zijn schoonmoeder; werd commissaris van de kleine zaken en
assurantiemeester te Amsterdam, kerkmeester van de Nieuwe Kerk 1616, schepen
van Amsterdam 1617-24, commissaris van de huwel. zaken, oprichter en
bewindhebber der W.I. Comp. 1621-36, ridder van St. Marcus van Venetië 20 April
1623 en in 1627 wegens de W.I. Comp. gezant naar Frankrijk. Hij liet zich door den
bouwmeester Vingbooms een fraai huis bouwen op de Heerengracht schuin over
de Warmoesgracht, dat men vindt afgebeeld in het plaatwerk verbeeldende de
verschillende gehouwen door dien bouwmeester gesticht. In den gevel stond Pauw's
wapen met twee St. Marcusleeuwen tot schildhouders, die er nog thans te zien zijn.
Van het recht door de W.I. Comp. aan elk aandeelhouder toegestaan om een
kolonie in N. Nederland te stichten, maakte Pauw terstond (1629) gebruik en stichtte
de kolonie ‘Pavonia’ tegenover het fort Amsterdam aan de oostzijde van de
Hudsonrivier (thans maakt dit deel uit van den staat New-Jersey, juist tegenover
New-York). Over deze kolonie stelde hij Cornelis van Voorst tot commandeur aan
en hield er op eigen kosten een predikant, Michel Paulusz. Hij behield ‘Pavonia’ tot
1637 en deed het toen voor ƒ 26 000 over aan de W.I. Comp.
Pauw huwde te Amsterdam 21 Juli 1615 met H i l l e g o n d a S p i e g e l
(1599-1677), dochter van L a u r e n s J a n s z . S., schepen en raad v. Amsterdam,
en van N e e l t j e O u d e r o g g h e , vrouwe van Achttienhoven. Hieruit 4 kinderen.
Een dochter, C o r n e l i a P., huwde in 1639 A d a m (baron) v a n L o o k h o r s t ,
heer van de Lier. Een zoon, Isaäc Pauw, gaat hiervóór.
Zie: H.J. K o e n e n , Pavonia, eene bijdr. tot de kennis der voorm. Ned. Kol.;
W a g e n a a r , Beschr. v. Amst. XII, 252, XIII, 76, 77; O.v. R e e s , Gesch. der Ned.
Volkspl. in
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N.A.; V o l l e n h o v e n 's Poëzy; Adelsarchief (1900), 194-196, 257; Catal. Herald.
Tentoonst. (1880) no. 3101; Journaal van C. Huygens jr. IV, 216.
Regt

[Pauw, Reinier (1)]
PAUW (Reinier) (1), geb. te Gouda omstr. 1490, overl. aldaar in Maart 1547, zoon
van H e n d r i k , vroedschap te Gouda, en van S o p h i e N y n c x .
Hij komt voor als raad in de vroedschap te Gouda, schepen dier stad 1523 en 24,
burgemeester 1540, thesaurier 1541-47 en lid der Staten van Holland 1540, 43, 45
en 47.
Hij huwde eerst in 1510 A e r l a n d a Fransdr., daarna in of voor 1532 A l e y d a
't H o e n v a n S o u b u r g . Uit het eerste huwelijk stamt het nog voortlevende
geslacht Pauw. Zijn zoon A d r i a e n werd de vader van Reinier (2), die volgt.
Twee door onbekende kunstenaars geschilderde portretten, het eene met zijn
vader en drie broeders, zijn bij jhr. ridder Pauw van Wieldrecht op huize Broekhuizen
te Leersum.
Zie: Adelsarchief (1900), 125, 126. Voor zijn voorgeslacht inzonderheid Mdbl.
Ned. Leeuw XXVIII (1910), 8-18; Ned. Patriciaat I, 338, VII, 294; Ned. Adelsboek
(1916), 51.
Regt

[Pauw, Reyer daarna Reynier (2)]
PAUW (Reyer daarna Reynier) (2) Adriaensz., geb. te Amsterdam, 29 Juli 1564
overl. 19 Febr. 1636 ald., zoon van A d r i a e n P., geb. te Gouda 13 Jan. 1516,
overl. te Amsterdam 8 Oct. 1578, en van A n n a J a c o b L u c a s z o o n s d r ., geb.
23 Juni 1520, overl. te Enkhuizen 1 Juli 1586 en begr. te Amsterdam. Deze Adriaen
was koopman in granen en factoor van den koning van Denemarken, alsmede van
vele oostersche handelshuizen te Amsterdam, een van de 6 opperkapiteins der
burgerij in het jaar der Beroerten (1566) en een van de 9 in 1567, behoorde vóór
1568 tot de hoofden der Protestanten in Amsterdam, moest in dat jaar naar Emden
uitwijken, van waar hij zich naar Hamburg begaf en in 1578 uit de ballingschap
terugkeerde; hij werd toen door de afgevaardigden der schutterij tot lid van de
vroedschap en schepen gekozen, behoorde dus reeds vóór den opstand tot de
aristocratie en oefende het toenmalige groothandelsbedrijf uit, in granen, olie en
asch, bezat o.a. een zeepziederij op den Zeedijk. De moeder was een kleindochter
van Luyt (of Lucas) Jacobsz., overl. 1530, schepen en vroedschap in 1510,
burgemeester in 1526, die zelf tot een reeds tot het begin der 15de eeuw
teruggaande amsterdamsche patriciërsfamilie behoorde. De Pauwen zelf waren
afkomstig uit Gouda, waar Hendrick Dircksz., geb. omstreeks 1450, gest. 15 Sept.
1500, reeds raad en burgemeester was.
Reynier huwde 28 Oct. 1584 C o r n e l i a M i c h i e l s dr. d e L a n g e , geb. 23
Juli 1562, overl. 2 Oct. 1616, eenige dochter van Michiel Cornelisz. de Lange, geb.
te Benschot, overl. te Amsterdam 5 Aug. 1618, lakenkooper op den O.Z.
Achterburgwal ‘in 't Wapen van Leiden’; in tweede huwelijk 19 Juni 1618 E l b r i c h
J a n s d r ., weduwe van Pieter Pietersz. Karsseboom dochter van Jan Pietersz. ‘in
den Schuyer’, cramer, door burgemeester Schaap een plebejische genoemd. In
1590 werd Reynier Adriaensz. tot schepen gekozen en in 1591 tot lid van de
vroedschap, waarop hij in 1605 het burgemeesterschap bereikte, dat hem ook in
1609, 1611, 1614, 1616, 1617, 1619 en 1620 ten deel viel. Het burgemeesterschap
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voerde hem alras tot hooge posities in den lande: Gecomm. Raad van 1606-08,
gedep. ter Staten-Generaal 17 Nov. 1618-24 Juni 1622; in die qualiteit werd hij in
Febr. 1619
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benoemd tot lid van de uitzonderingsrechtbank, belast met de behandeling van het
proces tegen den advocaat van Holland en West-Friesland, Johan van
Oldenbarneveldt en genooten (Hogerbeets, Grotius, v. Ledenbergh en A.v.d. Wael)
en 14 Aug. 1621 mede benoemd als extraordinaris ambassadeur om met Christiaan
IV, den deenschen koning, nader te onderhandelen over een bondgenootschap,
trouwens met gering resultaat. De koningen van Engeland, Jacobus I, en van
Frankrijk, Louis XIII, verleenden hem in 1621 en 1622 een riddertitel. Reynier was
evenwel, ondanks deze quasi-verheffing tot den adelstand en de staatkundige rol,
die hij sinds de jaren 1605 en 1618 met toenemend succes vervulde, koopman en
reeder evenals zijn vader, zij het ook, zooals Elias het noemt een ‘zeer voornaam’;
hij behoorde m.a.w. tot de categorie der 16de-eeuwsche regenten, die nog deel
uitmaakten van de groote handeldrijvende bourgeoisie en nog niet tot die der latere
17de-eeuwsche, die een aparten stand, los van de meerderheid hunner
klassegenooten, vormden. Hij behoorde tot de eersten, die de betrekkelijk veilige
en oud-vaderlandsche vaart op Oost en West paarden aan riskanter ondernemingen,
riskant vooral voor schipper en scheepsvolk, op de wereldzeeën; als zoodanig nam
hij deel aan de uitrusting van schepen naar Guyana en Brazilië in 1597 en behoorde
tot de bestuurders van de in 1594 te Amsterdam gevormde Maatschappij van Verre,
die in 1602 met andere maatschappijen, op Oost-Indië handeldrijvend, samensmolt
tot de V.O.I.C., waarvan bij weder een der eerste bewindhebbers was; in die qualiteit
werd hij in 1613 met Grotius door de H. Hoog. Mog. naar Jacobus I afgevaardigd
in het belang der Compagnie en legde daarom 2 Dec. van dat jaar zijn
bewindhebberschap neer. Maar de commercieele en financieele belangen van den
burgemeester lagen toch ongetwijfeld elders. In 1594 woonde hij nog in de
Warmoesstraat ‘in het Leydtse Wapen’, maar in 1603 kocht hij van Aecht Claesdr.
Hooft, wed. van Pieter Jacobsz. Nachtglas ‘een houttuyn, cleyn huysken, huysinge
ende spycker’, gelegen buiten de Jan Rodenpoort aan den ouden Singel met een
huis en erf daar achteraan gelegen en bewoonde zelf het huis aan den Singel, ‘de
groote Pauw’ genoemd, naast het huis ‘de Karsseboom’; hij dreef daar o.a. handel
in hout en zout, twee der groote oude stapelartikelen en bezat voor dien houthandel
een houttuin naast zijn huis, terwijl hij in 1622 van de stad nog een gedeelte van
den berm van het Blauwe Bolwerk huurde om er zoutketen en daarbij behoorende
(arbeiders-)woningen te bouwen. Maar hij en zijn zoons dreven blijkbaar ook handel
in zuivel en in zijn latere jaren, toen hij zich door zijn staatkundige rol zooveel haters
had verworven, werd hij openlijk beschuldigd van leverantie op groote schaal aan
den vijand; in 1631 werd zijn vermogen geschat op 200000 gulden, behoorde hij
dus in ieder geval tot de rijkste Amsterdammers, maar hij zal wel meer dan deze
twee ton nagelaten hebben, daar in 1645 zijn kleinzoon en naamgenoot, de heer
van Nieuwerkerk, millionnair was. Blijkbaar ook voor zijn europeeschen handel was
het, dat burgemeester Reynier in 1614 met G.J. Witsen, twee andere Witsen's en
zijn beide zoons Dr. Adriaen en Michiel (kol. 768) aanbevelingsbrieven van prins
Maurits aan den Tsaar van Moskovië Michaël Fjodorowitsj wist te verkrijgen ter
bekoming van vergunning om handel te mogen drijven in Rusland.
Blijkt uit dit laatste reeds, dat onze koopmanregeerder, die van zoovele markten
thuis was,
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een wit voetje bij den prins-stadhouder had weten te verwerven, wij zien hier ook
het verband van commercie, politieke en godsdienstige overtuiging reeds duidelijk
voor oogen, waardoor deze vertegenwoordiger van het geslacht Pauw als eerste
een groote, ja bijna besissende rol op een kritiek tijdsgewricht in de geschiedenis
niet alleen van zijn vaderland maar van de geheele Republiek heeft gespeeld. Het
is immers duidelijk en ook uitgesproken juist, dat de semi-monarchale positie die
Maurits in de kritieke jaren van het Bestand in Holland, Zeeland en Utrecht vervulde,
hem den aangewezen beschermer, in vele gevallen haast onmisbaar maakte voor
de nieuwe, avontuurlijke, soms op rooftochten gelijkende handelsondernemingen,
in verre en barbaarsche landen als de Indiën, West-Afrika en Moskovië, waar men
van monarchen alles, van republieken en ‘Staten’ echter niets af wist. Die kooplieden,
die een gedeelte van hun fortuin - trouwens meestalslechts een klein gedeelte - in
dergelijke ondernemingen van riskanten aard en verre strekking waagden, hadden
een monarch, zij het ook slechts een semi-monarch, van noode. Zij deelden deze
verkleefdheid aan de pseudo-monarchie van het Oranje-huis met de strenge
Calvinisten, die het nieuwe Israël bij den ongelijken strijd niet in de mogelijkheid
zagen de overwinning te behalen zonder David's en Achab's. ‘Als zoodanig,’ zegt
Dr. Elias (blz. 40 van zijn Geschiedenis van het Amsterdamsche Patriciaat, 2e druk,
1923), d.w.z. als nationale volkspartij bij uitnemendheid, de militante keurtroepen
die zich op de bres stelden om vaderland en kerk te verdedigen tegen de aanslagen,
zoowel van Spanjolen, Papisten en Arminianen als van Libertijnen en aristocraten,
‘streefde het Calvinisme met alle kracht naar een gecentraliseerde regeering, die
zijn zaak tot de nationale zaak zou maken. Een streven, waarbij het reikhalzend
uitzag naar den steun van een “eminent hoofd”, - dictator of monarch, - waartoe het
eerst Leycester, daarna Maurits uitverkoren achtte.’ Winstbelangen waren het dus
ongetwijfeld, die ook burgemeester Reynier Pauw de zijde dezer, wil men, nationale
volkspartij deden kiezen, aan welke slechts het eminente hoofd ontbrak om kans
te hebben op een duurzame overwinning. Doch aan den anderen kant kwam ook
burgemeester Reynier P. door dit, zijn kerkelijk en nationaal-monarchaal streven in
strijd met de algemeene belangen van zijn eigen klasse, het amsterdamsche
patriciaat, waaruit hij, zooals men zag, zoowel van vaders- als van moederskant
afstamde. Immers, deze klassebelangen verlangden zoowel behoud van den
aristocratischen regeeringsvorm als de suprematie der stedelijke regenten over de
Kerk en de pseudo-monarchie, ten einde die ‘vrijheid’ van handel en bedrijf te
waarborgen, waarop sinds een eeuw en langer de wassende rijkdom en macht van
de amsterdamsche groote burgerij berustte.
Het is bekend - en o.a. door Dr. Elias uitvoerig beschreven - om welke redenen
de meerderheid der amsterdamsche regenten, in ieder geval de bovendrijvende
machthebbers, zich tegen de meerderheid der hollandsche regenten en hun leider
Johan van Oldenbarneveldt keerde, toen deze in 1609 den wapenstilstand met de
spaansche monarchie sloten. De particuliere belangen bij de kaapvaart, vooral in
de Indiën, gaven hierbij den doorslag. Twee jaar na de Trève, in 1611, kwam de
‘ommekeer’ tot stand, die Amsterdam gedurende eenige jaren aan de ‘nationale
volkspartij’ overleverde. Een van de beide burgemeesters, die daarbij aan het hoofd
van de ‘ware’
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Calvinisten stonden - niet de pseudo-Calvinisten, als de Oetgens-Cromhout-kliek,
die eenvoudig de huik naar den wind hing - was Reynier Pauw, die deze positie
deelde met die van zijn toen nog machtiger handelsvriend Gerrit Jacob Witsen, een
parvenu en binnenschipperszoon, voor wien de praedestinatieleer de natuurlijke
godsdienstige overtuiging was. Dr. Elias schetst hem (t.a.p. blz. 60), in tegenstelling
tot zijn bedaagden tegenstander, den libertijn der vorige generatie Cornelis Pietersz.
Hooft, met deze woorden: ‘Welk een gansch ander man .... is R. Pauw! Een
sanguïnisch temperament; hartstochtelijk en onstuimig, heftig bij het ruwe af;
heerschzuchtig en onverdraagzaam. Sterk door zijn onwankelbare overtuiging in
de heiligheid van zijn roeping als redder van het bedreigde Calvinisme en bereid
om de belagers daarvan door elk middel ten onder te brengen. Waar het doordrijven
van beginselen geldt, die hem ter harte gaan, voor geen hardheid en dwang
terugdeinzend; driftig, maar als alle hevige impulsieve naturen, soins een gevoelig
hart toonend. In zijn dagelijksch leven eenvoudig en burgerlijk - het tegendeel van
zijn hoovaardige, naar weelde begeerige zoons - wint hij daardoor de harten der
schare, wier rechtzinnigheid ook de zijne is en bij wie hij, de tribuun, die in den kring
der machthebbers de vox populi verkondigt, een onbegrensde populariteit geniet.
In vergaderingen domineert hij de oppositie door de scherpte en de forschheid van
woord en blik; zoozeer vervuld van en opgaande in zijn plannen en ontwerpen, dat
hij er zich één mede gaat voelen en elk argument van zijn tegenstanders beschouwt
als persoonlijk tegen hèm gericht. Waar Hooft door overvloed van argumenten zijn
meening ingang tracht te doen vinden, daar overrompelt en ontwapent Pauw zijn
tegenpartij door barsche interruptiën, ieder die hem in den weg treedt, met niets
ontziende smaadredenen bejegenend.’ R. Pauw stond daarentegen met den ouden,
eerlijken libertijn schouder aan schouder, waar het ging om de bestrijding der
baatzucht, die zich steeds sterker, naarmate de gelegenheid tot verrijking in het
snel groeiende Amsterdam toenam, in regentenkringen openbaarde, waarbij hij het
vooral tegen zijn eigen partijgenooten moest opnemen, hetgeen inzonderheid het
geval was bij de kwestie van den grooten uitleg in 1611 (Elias, t.a.p. blz. 63 volg.).
In de volgende jaren verscherpte zich op economisch en financieel, gelijk op politiek
en kerkelijk gebied, de situatie zoowel in Holland en Zeeland als in Amsterdam. De
handelsnaijver tusschen de drie Zuiderzeesteden, Hoorn, Enkhuizen en hun
machtiger zuster, de daaruit voortvloeiende strijd van Amsterdam tegen elke
verhooging van het tarief der convooien, toch zoo noodig voor 's lands financiën,
de klachten - ten deele wel juist - over de slapte van den handel en de neringen,
met den handel verbonden, ten gevolge van de Trèves, de verarming van het
platteland, de strijd tusschen den landsadvocaat en Amsterdam over een
mede-toezicht van Amsterdam op 's lands financiën, dit alles wakkerde de begeerte
der nationale volkspartij-mannen, alias Calvinisten, aan, om het eens flink over het
land te laten waaien, zooals burgemeester R. Pauw het uitdrukte. En ongetwijfeld
behoorde de heftige man hierbij tot de sterkste drijvers. Dat zich in de Staten van
Holland een oppositie-groep van steden aan Amsterdam's zijde plaatste, bood de
kans tot een revolutie in 's lands aangelegenheden. De groep bestond uit één der
groote steden, Dordrecht, verder Enkhuizen, Hoorn's
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tegenvoeter, en de kleine stadjes Purmerend en Edam. In deze omstandigheden
beteekende het iets, ja veel, dat een zoo heftig, oprecht en overtuigd man als
burgemeester Pauw, de hoogste macht in Amsterdam in handen kreeg, d.w.z. tot
het ‘magnificat’ werd verheven, nadat Gerrit Jacob Witsen, zijn voorganger en
medestander, tot gecommitteerde was benoemd. Welke de precieze redenen van
deze plaatsvervanging zijn geweest, is, zegt Dr. Elias (blz. 76), niet meer na te gaan.
Doch zeker is het, dat de zaak der ‘nationale volkspartij’ daardoor geducht werd
versterkt. Immers, terwijl de gecommitteerde G.J. Witsen nu in den Haag heftig voor
de goede zaak werkte, had hij den vollen steun van de machtige koopstad, onder
Reinier Pauw's krachtige leiding, in den rug. Zijn lijfspreuk: ‘Tandem bona causa
triumphat’ (De goede zaak zal eindelijk zegevieren) strekte hem hier als richtsnoer.
Slechts door Pauw's krachtig drijven en samenwerking met Witsen werd de revolutie
van 1618 mogelijk, waarbij Maurits, als monarch optredende, den landsadvocaat
ten val cn op het schavot bracht. Het economische en financieele loon der
monarchaal-nationale volkspolitiek bleef niet uit: het bestond in de stichting der W.I.
Compagnie, die den aartsvijand en den papistischen godsdienst op het westelijk
halfrond moest bestrijden, waarvan R. Pauw een der pioniers was. Reeds in Nov.
1618, weinige maanden na den noodlottigen 13en Mei, toen het hoofd van den
grijzen staatsman was gevallen, gaven de Staten-Generaal hun toestemming tot
de stichting van dit nieuwe handelslichaam, dat veel meer een piraten-compagnie
dan iets anders was. Van de 7 bewindhebbersplaatsen, die aan Amsterdam ten
deel vielen, toen deze zaak eindelijk, in Oct. 1622, geregeld was, vielen er drie aan
vrienden en geestverwanten van den toen reeds afgetreden burgemeester R. Pauw
ten deel, al was hij bij de regeeringsverkiezing van Febr. reeds als ‘princeps’ ten
val gebracht. Waaruit volgt, zooals Dr. Elias opmerkt (blz. 79), dat men toen, 4 jaar
na den staatsgreep, nog wel degelijk met den calvinistischen leider rekening hield.
Toch was alree de kentering begonnen, die de ‘normale’ houding der amsterdamsche
aristocratie weinige jaren na het intermezzo der nationale-volkspartij-politiek zou
herstellen, zoodat de groote koopstad na 1625 weer met de andere hollandsche
steden een dier in het toenmalige Europa zoo zeldzame plekken werd, waar een
voor de 17de eeuw ongehoorde mate van vrijheid op geestelijk gebied werd
getolereerd. In de jaren 1618 en 1619 scheen het, alsof Amsterdam werkelijk een
calvinistische stad zou worden. ‘De jaren 1618 en 1619,’ zegt Elias (blz. 79), ‘waren
de glorie-jaren van Pauw.’ Maurits kwam in de stad om de regeering te ‘verzetten’,
volgens het recept, dat voor en na dien tijd zooveel malen door de vorsten uit het
huis van Oranje is toegepast, zonder dat er in het wezen van den aristocratischen
regeeringsvorm iets door werd gewijzigd. Het resultaat was nu, dat 7 raden,
waaronder twee burgemeesters, door creaturen van de Calvinisten werden
vervangen. Doch daar zij, op één na, die al spoedig tot de tegenpartij, de
Libertijnen-Arminianen, overliep, volkomen onbeteekenend waren, versterkte dit de
machtspositie van Pauw nauwelijks. Meer dan op bekwaamheid en zelfs meer dan
op rechtzinnigheid in de leer, hadden Pauw en de zijnen bij hun keuze gelet op
bloedverwantschap. Reeds het volgende jaar zou zich deze voortzetting van het
nepotisme wreken. ‘De meerderheid,’ zegt Elias (blz. 80), ‘waarop hij steunde,
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was uit zoo veelsoortige elementen samengesteld, dat zij, nu het ééne doel, dat
allen bijeengehouden had, n.l. de omverwerping van Oldenbarneveldt, bereikt was,
al spoedig uiteen zou vallen. De oprechte Calvinisten in de regeering der stad
vormden enkel maar een ‘kleen hoopke’. Trouwe aanhangers, die hem
onvoorwaardelijk toegedaan waren, had Pauw niet veel. In 1618 werd hij al door
een van zijn vrienden, burgemeester Hoyngh, die de lijst met de namen der af te
zetten vroedschappen naar den Haag bracht om ze aan Maurits te overhandigen,
bedrogen.’ Feitelijk, zooals Elias aantoont, was er slechts één familiekring, die Pauw
met hart en ziel aanhing, die, welke gevormd werd door de zeer rechtzinnige familiën
de Vries en de Vrij. De kring bestond slechts uit 4 personen: den schepen en raad
Jan Gijsbertsz. de Vries (die, had het in zijn macht gestaan. Vondel in 1625 tot een
zware straf zou hebben veroordeeld wegens het schrijven van Palamedes), diens
neef burgemeester Fr. de Vrij, voorts een zwager van de Vrij, schepen Jan Willemsz.
Bogaert, en diens zwager, schepen en raad Ernst Roeters. Het moet reeds hierdoor
duidelijk zijn, dat Pauw's machtspositie te midden van een in overgroote meerderheid
niet-calvinistischen regentenstand en terwijl hij er niet aan kon denken om een
beroep te doen op het calvinistische volk, op een zoo zwak fundament rustte, dat
zij binnen enkele jaren moest ineenzinken. Dit is dan ook, te beginnen met 1620,
toen de pseudo-Calvinisten met Oetgens en Cromhout hem afvielen, in de volgende
jaren gebeurd. Zelfs G.J. Witsen, zijn compagnon en medestrijder van 1618 liep
toen reeds naar de tegenpartij over. Weldra verlieten, zooals Elias (blz. 83) zegt,
nu alle ratten het zinkende schip en slonk Pauw's aanhang zienderoogen. De
verkiezing van een anti-calvinistischen hoofdschout - toen de stokoude vorige moest
aftreden - in plaats van Pauw's candidaat, diens zoon Dr. Reynier Pauw - welke
verkiezing in de eerste dagen van 21 haar beslag kreeg, toonde reeds, dat het met
zijn macht gedaan was: de libertijn Dr. J. ten Grootenhuys werd gekozen. Toen
burgemeester Pauw den 1. Febr. 1621 aftrad - hij had nog voor een jaar zitting in
de Staten-Generaal - werd hij niet herkozen, doch voor deze nederlaag min of meer
schadeloos gesteld door een benoeming tot ambassadeur bij den deenschen Koning,
die in Bremen vertoefde. De benoeming geschiedde niet zonder een scherp protest
van de nu weer in meerderheid libertijnsche regeering van Amsterdam. Bij de
burgemeestersverkiezing van 1 Febr. 1622 behaalden de Libertijnen opnieuw een
volledige zegepraal: burgemeester Reynier P. werd gepasseerd en drie van zijn
tegenstanders kwamen op het kussen: Oetgens, de verkapte Remonstrant, Dr. D.
Bas en Jacob van Neck, een neef van den door Pauw in 1618 geremoveerden
burgemeester Jacob de Graeff. Deze drie kozen uit de aftredende burgemeesters
den krypto-roomschen Jacob Poppen. Pauw werd, nadat de in meerderheid nog
calvinistische Staten van Holland geweigerd hadden hem voorgoed uit de regeering
van Amsterdam te amoveeren door hem in den Raad van State te deputeeren, door
de amsterdamsche nieuwe regeerders zelf in het politiek geheel onbelangrijke
college van de Weeskamer opgeborgen. Daar bleef hij zitten, tot hij 6 jaar later zijn
ontslag uit de regeering nam. De Pauwen werden nu een voor een op zijde
geschoven als teeken, dat de amsterdamsche regenten een diep wantrouwen tegen
het drijven der geheele familie met haar nationale-volkspartij-neigingen hadden
opgevat. In Juli
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1627 gelukte het eindelijk ook den bekwamen pensionaris Dr. A d r i a e n P.,
burgemeester Reynier's zoon, te loozen, door hem tot het hooge ambt van raad en
rekenmeester der graaflijkheidsdomeinen te doen verkiezen. Nu pas werd het
mogelijk, den voor den handel noodzakelijken, libertijnschen koers weer volkomen
door te trekken en het calvinistische volk - reeds als grauw gequalificeerd - te
bedwingen, dat in 1618 gehoopt had, door middel van zijn predikanten, de macht
te verwerven. Nog in Apr. 1626 was een huis op den Monckelbaansburgwal, waar
Remonstranten vergaderden, door dit grauw bestormd en geplunderd. De weerslag
hierop was, dat de Libertijnen den 1. Febr. 1627 een volledig anti-calvinistisch
magistraatscollege wisten door te drijven: twee nieuwe Libertijnen kwamen in de
vroedschap, waardoor voorgoed de mogelijkheid werd afgesneden voor een
terugkeer van het Pauwenregiem. Doch ex-burgemeester Reynier had nog niet alle
hoop opgegeven. Flectere sinequeo superos, Acheronta movebo, werd nu zijn
devies. En inderdaad beproefde hij door den Acheron, het calvinistische volk, in
beweging te brengen, nog eenmaal de verloren positie te herwinnen. Hij had sinds
1622 zich uitsluitend aan zijn zaken gewijd en was door wettigen en onwettigen
handel - het gerucht omtrent zijn handeldrijven op 's vijands land van 1625 was wel
niet ongegrond - zijn fortuin aanzienlijk vergroot. Zijn zoon Michiel, bewindhebber
der W.I.C. trouwens, zou eenige jaren later van niet meer scrupules blijk geven.
Onder Reynier P.'s aanstichting kwam in het voorjaar van 1628 een groote
calvinistische agitatie op: rekesten en oproerige pamfletten, waarbij de schutterij tot
verzet en herstel van de haar ontroofde rechten werd opgezet; heftige predikaties,
waarbij dominus Smout het verst ging, moesten het vuur aanstoken voor een nieuwe
revolutionnaire Alteratie, een herhaling van 1578, doch ditmaal niet tegen de
Roomschen doch in de eerste plaats tegen de arminiaansch-gezinden gericht. Doch
nu ook bleek, hoe in de 10 jaar sinds den val van Oldenbarneveldt de toestand in
de republiek was veranderd; der nationale volkspartij ontbrak het aan een eminent
hoofd, nu Prins Maurits een opvolger had gevonden in den plooibaren Frederik
Hendrik. Toen de amsterdamsche regeering den opkomenden storm trachtte te
bezweren door den Prins als bemiddelaar in te roepen, bleek deze een vijand van
de calvinistische onruststokers en hun aanvoerder, den oudburgemeester. Dezelfde
man, die in 1618 den veldheer, zijn broeder, in staat had gesteld den gehaten
landsadvocaat op het schavot te brengen, kreeg op zijn ouden dag een standje.
Geheel was het calvinistische verzet hiermee nog niet gebroken. In Dec. vertrok
een deputatie van de ontevreden calvinistische schutters naar den Haag om te
protesteeren tegen de aanwerving van krijgsvolk door de amsterdamsche regeering,
doch dit baatte niets. De amsterdamsche regeering voelde, dat zij niet ernstig meer
werd bedreigd, verbande eenige aanvoerders der deputatie en den populairen
predikant Smout. Hiermee was de nationale volkspartij voorgoed bedwongen. De
ex-burgemeester moest inzien, dat het Calvinisme als leidende politieke partij te
Amsterdam - en daarmee in de republiek - had afgedaan. Hij trok zich voor de rest
van zijn leven uit de politiek terug, na in Jan. 1629 ook van zijn weesmeestersambt
afstand te hebben gedaan. Maar dat het amsterdamsche calvinistische volk hem
niet vergat, bleek uit de populariteit, die hij bleef genieten, en toen hij den 23en Febr.
1636 naar
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de Oude Kerk werd uitgedragen, bezorgde dit volk hem een begrafenis, zooals geen
burgemeester ten deel viel. Een voor dien tijd geweldige stoet - van omtrent 1000
personen - volgde de baar van den gevallen leider, die, zij het te vergeefs, gepoogd
had de vaan van de calvinistische volkspartij te doen zegevieren over het libertijnsche
despotisme van zijn klassegenooten. Burgemeester Reynier P. behoorde nog tot
de generatie der regenten, die de revolutie van 1578 niet alleen hadden meegemaakt,
doch de principes en de levenswijze, waardoor dat geslacht groot was geworden,
getrouw bleven. Die levenswijze was van een waarlijk puriteinschen eenvoud;
Reynier P. moest nog niets weten van de imitatie van den adel, die reeds in zijn
nadagen mode werd onder zijn klasse, - trouwens niet onverklaarbaar in een
tijdsgewricht, waarin in heel Europa de adel en vooral de militaire adel nog de
heerschende en eenige werkelijk geziene klasse was - hij versmaadde het in zijn
burgerlijken trots, den riddertitel te dragen, dien twee koningen hem hadden
geschonken en lokte het besluit van den oud-raad van Jan. 1616 uit, waardoor het
ophangen van wapenborden van de gestorvenen, een adellijke imitatie, in de kerken
werd verboden. Zijn trouwens slechts incidenteele functie als diplomaat, lid van het
gezantschap, dat in Aug. 1621 nader met Christiaan IV moest onderhandelen over
een bondgenootschap, is blijkbaar zonder verdere beteekenis geweest en heeft ook
geen wijziging in zijn gedrag en levenshouding gebracht, al waren zijn
mede-afgevaardigden ook ailen adellijke heeren, Mr. Marcus Lyclema a Nyeholt,
Sweder van Haersolte, heer van Haerst, Harxen en Swaluwenberg en Goossen
Schaffer tho Uythuysen ende Meden, bij wie zich de beroepsgezant Mr. Foppius
Scheltonis van Aitzema voegde. Dit extra-ordinaire gezantschap schijnt slechts een
onbelangrijke schakel te zijn geweest in de reeks van onderhandelingen, die ten
slotte tot een overeenkomst met den zwakken deenschen monarch leidden.
Een portret van Reynier Pauw geschilderd door J. van Ravesteyn en nog twee
andere van onbekende kunstenaars waren bij jhr. Mr. M.J. Pauw van Wieldrecht op
huize Broekhuizen bij Leersum; een door M.Jz. Miereveld geschilderd portret was
bij den heer J.B. Tabing Suermondt te Rotterdam; nog een van een onbekend
schilder bij H. graaf van Hogendorp te s Gravenhage. Gegraveerde portretten door
Th. Matham, J. Houbraken, J. Mijtens, J.F.C. Rechleben.
Zie vooral: J o h . E. E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam 1578-1795 (Haarlem
1903); d e z ., Geschiedenis van het Amsterdamsche Regentenpatriciaat, 2e dr. (den
Haag 1923), alsmede W. v a n R a v e s t e y n , Onderzoekingen over de sociale en
economische ontwikkeling van Amsterdam enz. (Amst. 1906); verder G. D a s ,
Foppe van Aitzema (Utrecht 1920), en de daar geciteerde werken over de
diplomatieke geschiedenis van Pauw's tijd.
van Ravesteyn

[Pauw, Mr. Reinier (3)]
PAUW (Mr. Reinier) (3), geb te Amsterdam 3 Sept. 1591, overl. te 's Gravenhage
20 Jan. 1676, begr. in de Nieuwe Kerk, zoon van Reinier (2), hiervóór, en van diens
eerste vrouw C o r n e l i a d e L a n g e .
Hij was ridder, heer van ter Horst, Rijnenburg en Teylingerbosch, studeerde te
Leiden in de philosophie sedert 17 Mei 1608 en promoveerde aldaar in de rechten
22 April 1615 Hij werd schepen te Amsterdam 1618, rekenmeester van Amsterdam
1620, raadsheer in den Hoogen Raad van Holland, Zeeland en W. Friesland 25
Jan. 1621-55 en presi-
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dent van dat college 13 Mei 1655 tot zijn dood, commissaris op de synode 1653-55,
hoofdingeland van Delfland 11 Mei 1654. In Aug. 1634 werd hij door Lodewijk XIII
tot ridder verheven in de orde van St. Michel. Reinier P. legde 23 Aug. 1649 den
eersten steen van de Nieuwe Kerk te 's Gravenhage en richtte aldaar voor hem en
zijn nakomelingen een graftombe op, die nog aanwezig is. Met zijn tweede vrouw
bewoonde hij de ridderhofstad ter Horst bij Wassenaar, waar zijn zinspreuk ‘Deus
Pavet’ (later door de familie Pauw als devies aangenomen) nog heden op de pilaren
van het hek onder de door leeuwen vastgehouden wapenschilden te lezen staat.
In 1650 heeft hij getracht Willem II de reis naar Amsterdam te ontraden en het
ontslag der gevangen genomen afgevaardigden te bewerken. Een merkwaardige
aanteekening betreffende zijn bemoeiingen in dezen is te vinden in onderstaande
Nalezingen. Hij is tweemaal gehuwd geweest: te Amsterdam 2 Mei 1617 met C l a r a
A l e w i j n (1600-30), dochter van D i r k en van M a r i a S c h u u r m a n ; dan te
Amsterdam 4 Nov. 1631 met C h r i s t i n a v a n R u y t e n b u r c h , vrouwe van ter
Horst (1591-1666), wed. van J a n M i c h i e l s z v a n V a r l a e r en doehter van
P i e t e r G e r r i t z v.R. en van A l e y d a H u y b r e c h t s . Uit het eerste huwelijk
sproten 2 kinderen: Diederik, die voorgaat, en C o r n e l i a P a u w , gehuwd met
Adriaan Pauw (2) hiervóór.
Geschilderde portretten door Th. de Keyser(?) en P. Moreelse zijn bij jhr. ridder
Pauw van Wieldrecht op huize Broekhuizen te Leersum, en een door D. Dz. Santvoort
bij den heer G. Hooft van Vreelant te Amsterdam; voorts een gegraveerd portret
van Th. Matham naar J. Mijtens.
Zie: Adelsarchief (1900), 197-200, 258; Wapenheraut VI, 318, XV, 14, 15; Haagsch
Jaarboekje (1897), 373; V r e e d e , H. Raad, 44, 64, 233; d e R i e m e r , Beschr.
van 's Grav. I, 399; Groot Place. b. III, 63; V o l l e n h o v e n ' s Poëzy; Resolutiën
van Consideratie, 243-248; Nalezingen op Wagenaar I, 20-24.
Regt

[Pauw, Mr. Willem]
PAUW (Mr. Willem), geb. 10 Jan. 1712 vermoedelijk te 's Gravenhage, ald. overl.
en 29 Juni 1787 in de Groote Kerk begraven, zoon van Mr. A n t h o n y , advocaat
voor het Hof van Holland, en van W i l h e l m i n a A r n o l d .
Hij studeerde sedert 13 Aug. 1731 te Leiden in de rechten, werd advocaat voor
den Hoogen Raad, later raadsheer en daarna president van den Hoogen Raad van
Holland, Zeeland en W. Friesland. Hij gaf in het licht: Varia Juris civilis capita (2de
ed. Hallae 1737); Observationum juris civilis liber singularis (Hagae Comit. 1743-48).
Het eerste werk wordt door P e t r u s B u r m a n in de aanteekeningen op de Anthol.
lat. 11, 370, zeer geprezen.
Pauw huwde te 's Gravenhage 31 Maart 1743 met C o r n e l i a M a r g a r e t h a
v a n B y n k e r s h o e k , begr. te 's Gravenhage in de Groote Kerk 14 Febr. 1767,
dochter van C o r n e l i s v.B, president van den H.R., en van N. H e d k e r . Uit dit
huwelijk sproten 3 dochters, waarvan alleen de oudste trouwde. Deze, A n t o n i a
C o r n e l i a P., werd bij A n t h o n y J a n R i j g e r b o s moeder van E s t e r S a r a
E l i s a b e t h R., gehuwd met M a a r t e n v a n d e r K o o g , door welk huwelijk
de naam B y n k e r s h o e k v a n d e r K o o g is ontstaan.
Zie: Wapenhcraut V, 33, 34.
Regt

[Pauw, Johannes Marius Zwanenbeek]
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PAUW (Johannes Marius Z w a n e n b e e k ), geb. te Krommenie 9 Nov. 1798, overl.
te Kampen
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11 Februari 1879, zoon van Ds. Hermanus, hiervoor, en van S.M. W o l t e r b e e k .
Hij trad in militairen dienst, werd 24 Juni 1816 2e luitenant bij de genie, 25 Juni
1819 1e luit. en 21 Juli 1828 kapitein. Als zoodanig werd hij gepensionneerd 16 Mei
1842.
Hij huwde te Namen 6 Nov. 1822 J a n n e k e D o l l e m a n (1796-1889), dochter
van G e r r i t M a u r i t s , generaal-majoor, en van A a f j e B l o k . Daarna te Kampen
14 Sept. 1859 G e z i n a A n n a W i t s e n b o r g , dochter van M i c h a e l ,
generaal-majoorder genie,en van J o h a n n a S u s a n n a S i b i l l a H a g e n b e r g .
Uit het eerste huwelijk 5 uit het tweede 3 kinderen.
Zwanenbeek Pauw is de auteur van een geschrift: Roepstem tot de Nederlandsche
natie over eenig gedenkteeken voor haren geliefden volksdichter, door Photophilus
(Kampen 1856).
Zie: Wapenheraut V, 35; Alg. Ned. Familieblad IV, 126, 127; Catal. Koninkl.
Biblioth.; Mdbl. Ned. Leeuw. XXXI, 217.
Regt

[Payen, Antoine Auguste Joseph]
PAYEN (Antoine Auguste Joseph), geb. te Brussel 10 Nov. 1792, overl. te Doornik
13 Jan. 1853. Deze schilder der brusselsche school, leerling van van Assche
(1774-1841), werd in 1817 aan den hoogleeraar Reinwardt (dl. IV, kol. 1135) als
teekenaar toegevoegd op diens reizen door Java. Daar heeft hij vele schilderstukken
en talrijke aquarellen en potloodschetsen vervaardigd, die niet alleen landschappen
voorstellen, maar ook afbeeldingen geven, die voor ethnographische studiën van
belang zijn. In 's Rijks ethnogr. museum zijn vele van zijn werken bewaard. P. heeft
zich bovendien nog verdienstelijk gemaakt, doordat hij het schildertalent ontdekte
van den jeugdigen semarangschen Raden Saleh (1816- 80), wien hij onderricht in
teekenen en schilderen heeft gegeven en dien hij, ‘de gouvernements kunstschilder’,
op zijn tochten heeft meegenomen. Volgens een tijdgenoot zou P. ‘uit liefde voor
de kunst alle vulkanen der Preanger bestegen hebben, in 1821 ook den Papandajan’.
In 1828 aanvaardde hij de terugreis naar Nederland om een reeks schilderstukken
te vervaardigen voor een indische galerij te 's Gravenhage. In 1833 ontving hij de
benoeming tot leeraar-directeur der Kunstacademie te Doornik.
Zie: t e n K a t e , Schilder-teekenaars in Ned. O. en W. Indië in Bijdr. v.T., L.- en
Vk. dl. 67 (1883); naar aanteekeningen van J.C.E. Bartelds.
Kossmann

[Peck, Petrus]
PECK (Petrus), P e c k i u s , rechtsgeleerde, geb. te Zierikzee 16 Juli 1529, overl.
te Mechelen 16 Juli 1589. Hij studeerde te Leuven in de beide rechten, waar hij de
leerling was van Gab. Mudaeus. 27 Aug. 1553 werd hij tegelijk met J. Wamesius,
Joach. Hopperus en J. Venduilius gepromoveerd tot doctor in de rechten. Gedurende
ongeveer 30 jaren was hij leeraar aan de universiteit, bekend om zijn degelijke
lessen, zijn oprechtheid en vriendelijken omgang. 1555 kreeg hij in de plaats van
Hopperus den leerstoel door Philips II opgericht. Toen professor Venduville overging
naar de universiteit te Douai, volgde hij dezen op in de lessen van het kerkelijk recht,
waarvoor de Koning een toelage verleende, 21 Oct. 1562. Volgens F o p p e n s
werd hij 1582 benoemd tot raadsheer in den Hoogen Raad te Mechelen. V a l .
A n d r e a s stelt deze benoeming op 1586, wat onwaarschijnlijk is. Petrus Peckius
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woonde nog te Leuven in 1579, te Namen 1582 en 1585, waarschijnlijk wegens de
oorlogsomstandigheden.
De beteekenis van zijn lessen blijkt uit de verschillende rechtsgeleerde werken,
die hij in druk uitgaf of die later uitgegeven werden. Zij
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waren in alle handen ten tijde van V a l e r i u s A n d r e a s en beleefden vele
uitgaven. Verschillende zijner traktaten zijn opgedragen aan den landvoogd Alex.
Farnese, aan zijn vriend den president Joh. Richardot en aan zijn oom Antonius
Iemannus of Hemannus, kanunnik en vice-deken van Sint Livinus te Zierikzee,
officiaal van Kennemerland te Haarlem. Meermalen gedrukt werden: De continentia
clericorum sive de concubinatu tollendo (Lov. 1544); Paraphrasis in universam
o

legatorum materiam (Lov., Mart. Rotarius 1553), 4 ; De testamentis Conjugum libr.
V (Lov. 1564), herdr. te Keulen en elders; De ecclesiis catholicis aedificandis et
reparandis (Lov. 1573; Colon. 1608 en elders); Commentarium ad regulas Juris
canonici libri VI decretalium (Lov. 1564; Duaci 1574; Helmstadii 1588; Monast.
Westph. 1619 en elders); De amortizatione bonorum a principe impetranda (Colon.
1582, en elders); Commentaria in omnes pene Juris Civilis titulos ad rem nauticam
pertinentes (Lov. apud Pet. Colonaeum 1556), opgedragen aan het stadsbestuur
van Zierikzee, zijn vaderstad (opnieuw uitgegeven Lugd. 1647, Amstelod. 1668).
Peck was een der eersten van den nieuwen tijd, die zich bezig hield met het
zeevaartrecht. Van hem gaf Joannes Grenssetus Richardotus, later president van
den geheimen raad, nog uit: Observationes insigmores ad illustrationem Institut.
Juris e Peckii praclectionibus (Antv. Plantin. 1560). Dit wordt niet in de Annual
Plantiniennes vermeld.
Hieronymus Verdussen van Antwerpen gaf 1647 uit in folio: Cl. Viri Petri Peckii
Zirıcaei olim acad. Lov. Jur. Professoris in magno senatu Belgico consiliarii opera
omnia (Antv. 1647). Opnieuw werden deze opera omnia uitgegeven door dezelfde
drukkerij 1666 en 1679.
Petrus Peckius, gehecht aan het katholiek geloof, diep godsdienstig, was den
priesters zeer genegen. Joannes Paludanus, professor te Leuven, prijst in de
opdracht van zijn werk Apologeticus Marianus (Lov. 1623) de groote godsvrucht
van Peck. Zijn vrouw C a t h a r i n a G i l l i s van Leuven, afkomstig uit een voorname
familie uit Zeeland, overleefde hem en zorgde, dat zijn lijk van Mechelen naar Leuven
werd overgebracht en begraven bij het hoofdaltaar der Sint-Michielskerk. Aldaar
hing zijn portret met nederlandsch opschrift. Een portret van hem is ingelascht in
M i r a e u s , Elogia Belgica, ill. script. (Antv. 1608) en daarna in F o p p e n s , Bibl.
Belg. II, 999, zonder naam van graveur. Zeelandia illustrata I, 430 noemt nog twee
verschillende portretten, met een onderschrift, een latijnsch vers van P. Peckius zijn
zoon en van den zierikzeeschen dichter A. Hofferus.
De zoon van P. Peckius ook P e t r u s genaamd werd eveneens een beroemd
rechtsgeleerde. Hij is bekend geworden als kanselier van Brabant en als diplomaat.
Hij bewaarde nog onuitgegeven werken van zijn vader. Het latijnsch gedicht Petri
Peckii pro studiis votum (Antw. 1612; vermeld in: Messager des sciences hist. 1862,
205) is wel het werk van den zoon Petrus. Deze had ook een zoon P e t r u s met
vele talenten begaafd, die te Enghien in de orde der kartuizers trad.
Zie: Biogr. nat. Belg. XVI, 782-791; N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen
II, 359-60; V e r n u l a e u s , Academia Lovaniensis (Lov. 1667) II, 158; V a l e r i u s
A n d r e a s , Fasti acad. (Lov. 1650), 193-195; F o p p e n s , Bibl. Belg. 999-1002;
S w e e r t i u s , Athenae Belg., 630-31; H u r t e r , Nomenolator lıterarius I (Oenip.
1892), 119; J. B r i t z , Mémoire sur l'ancien droit Belg.; H e r c k e n r o d e , Nobiliaire
des Pays-Bas II, 1533; P.J. S p i n n a e l ,
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Gabriel Mudée et son école (2 ed.) 20; d e B a v a y . Pierre Peckius chancelier de
Brabant (Brux. 1848).
Fruytier

[Pedy, Johan]
PEDY (Johan), zoon van den volgende Claes Jansz., gedoopt te Rotterdam 15 Juli
1625, klerk ter secretarie in 1649. Later werd hij koopman, penningmeester der
Groote Visscherij 1667, commissaris van het Waterrecht 1668 enz., schepen 1671,
1672, directeur van den levantschen handel, hofraad van den Keurvorst van
Brandenburg. Hij stierf te Rotterdam 27 Nov. 1696 en werd begraven Groote Kerk
noordpand 345 den 2en Dec. d.a.v., trouwde te Rotterdam 21 Dec. 1659
E m m e r e n t i a v a n d e r L a e n P i e t e r s d r ., later ald. 27 Aug. 1669
D i e w e r t j e M o e n s J a c o b s d r . In 1684 kocht hij de ambachtsheerlijkheid
Ritthem.
Zie: Maandbl. Ned. Leeuw XLII, 274 en Geschiedenis van het geslacht Wittert,
blz. 450.
Wiersum

[Pedy, Nicolaes of Claes]
PEDY (Nicolaes of Claes) Jansz., geboren te Gouda omstreeks 1600, trouwde te
Rotterdam 16 April 1624 met A e c h j e Lucasdr. en stierf 24-30 Aug. 1642, wonende
op de Blaak noordzijde. Hij werd begraven in de Groote Kerk noordpand 345 te
Rotterdam, zij 26 Mei 1678 in hetzelfde graf. Hij was beeldsnijder of beeldhouwer
van beroep en maakte o.a. in 1640 de zerk voor den Gouverneur van Coromandel,
Maerten IJsbrantsz., in de Groote Kerk te Rotterdam zuidpand 123.
Zie: Rott. Historiebl. III, 656; Oud-Holland 1913, 250.
Wiersum

[Pedy, Willem (1)]
PEDY (Willem) (1), broeder van Nicolaes, den vorige, geboren te Gouda vóór 1600,
trouwde te Rotterdam 25 Oct. 1620 G e e r t r u y t C e n t e n , geb. te Rotterdam, en
werd begraven aldaar in de week van 29 Oct.-4 Nov. 1645, toen wonende aan het
Westnieuwland bij de Beurs.
Voor notaris A. Kieboom maakte dit echtpaar 15 Jan. 1630 testament. Hij was
commandeur ter walvischvangst.
Zie: S. M u l l e r , Geschiedenis der Noorsche Compagnie, blz. 80 en 323.
Wiersum

[Pedy, Willem (2)]
PEDY (Willem) (2), zoon van den beeldhouwer Nicolaes, geboren te Rotterdam
omstreeks 1636, waarschijnlijk Waalsch gedoopt, wijnkooper, commissaris van het
waterrecht in 1672 en 1673, commissaris-generaal van Frederik III, Markgraaf van
Brandenburg, 15 Aug. 1689 en 16 Sept. d.a.v. door Burgemeester en Regeerders
van Rotterdam als zoodanig erkend. Hoofdman van het Wijnkoopersgilde in 1670.
Hij werd begraven 16 Juli 1710 in de Fransche Kerk, graf no. 51, te Rotterdam, oud
74 jaar, als man van J o a n n a v a n d e r L a e n , wonende aan de Wijnhaven.
Wiersum
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[Peelen, Antonius Wilhelmus]
PEELEN (Antonius Wilhelmus), geb. te Boxmeer 8 Nov. 1601, aldaar overl. 10 Juli
1667, zoon van W i l h e l m u s en zijn echtgenoote G e r t r u d i s , wier familienaam
niet bekend is. Hij studeerde in de geneeskunde en promoveerde tot doctor in de
medicijnen. Toen hij later den geestelijken stand omhelsde, kreeg hij van den Paus
de toestemming om de geneeskunde te blijven uitoefenen. Hij werd 14 Aug. 1628
priester gewijd en op denzelfden dag door graaf Albert van den Bergh als pastoor
aan den bisschop van Roermond voorgesteld en den 22 Aug. door den bisschop
bevestigd. Toen, na het vertrek der Croaten, van Oct. 1635 tot Juni 1637 te Boxmeer
de pest heerschte, bleken zijn zelfopoffering en hulpvaardigheid. In 1636 werd hij
deken en officiaal van het land van Cuyck. Toen de Staten in hetzelfde jaar de
retorsie-plakkaten uitvaardigden, waarhij de priesters ten plattenlande verdreven
werden, verbleef pastoor Peelen zestien maanden op het kasteel van Box-
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meer. Hij was de laatste seculiere geestelijke, die de parochie van Boxmeer
bestuurde. Graaf Albert van den Bergh, heer van Boxmeer, had nml. een klooster
der Carmelieten aldaar gesticht en belastte deze ook met de zielzorg der parochie.
Pastoor Peelen droeg 24 Juni 1654 het pastoraat aan de paters Carmelieten over,
bleef echter deken van het dekanaat Cuyck en behield ook den titel van pastoor
van Boxmeer. Hij maakte 8 Juli 1666 en 5 Juli 1667 zijn testament, bestemde zijn
landgoed Elzendaal tot een verblijf van religieuzen. Hij werd in de kerk van Boxmeer
begraven in zijn eigen grafkelder, gelegen links voor het H. Bloed-altaar.
Zijn portret door een onbekend schilder in 1642 vervaardigd, hem op 40-jarigen
leeftijd voorstellende, hangt in het Carmelitessenklooster Elzendaal te Boxmeer.
Zie: Limburg's Jaarboek (1897), 184-188, zijn testament ald. 220, 264-289; A.F.
v a n B e u r d e n , Chroniek van Boxmeer, 19-23; Uit Boxmeer's verleden in Nieuwe
Venlosche Courant van 30 Juni 1927; J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom
Roermond III, 143-144; S c h u t j e s , Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch
III, 328.
Verzijl

[Peeters, Petrus]
PEETERS (Petrus), geb. 18 Aug. 1778 te Herenthals, overl. te Amsterdam 8 Januari
1862.
Een en dertig jaren oud vertrok hij (1809) naar Rusland, om aldaar den 14. Aug.
in de Sociëteit van Jezus te worden opgenomen. Na eenigen tijd de wijsbegeerte
te hebben onderwezen, deed hij zijn theologische studiën aan de universiteit van
Polock in russisch Polen en behaalde er tevens den graad van magister in de
philosophie. Toen hij 1815 priester was gewijd werd hij een jaar later naar Nederland
gezonden; in 1816 hield hij voorlezingen in de wijsbegeerte in het paleis van den
gentschen bisschop Maurice de Broglie voor de uiteengejaagde leden zijner orde.
Een jaar daarop vinden wij hem te Amsterdam, waar hij 2 Dec. 1817 was
aangekomen. Tot zijn dood toe, 45 jaar lang, bleef hij in ‘De Krijtberg’, de kerk der
Paters Jezuïeten aan het Singel, werkzaam.
Zie: A l l a r d , St. Franciscus Xaverius-kerk te Amsterdam.
Kleijntjens

[Peeters, Petrus Gerardus]
PEETERS (Petrus Gerardus), geb. te Tegelen 23 Mei 1829, overl. te Wijnandsrade
21 Sept. 1887, deed zijn voorbereidende studies aan het klein seminarie te Rolduc,
werd priester gewijd te Roermond 8 Maart 1856, daarna achtereen volgens 20 Oct.
1856 benoemd tot kapelaan te Echt en 23 Oct. 1865 te Blerick bij Venlo; 30 Maart
1881 werd hij pastoor van Wijnandsrade bij Valkenburg (L.). Van zijn hand
verschenen in de Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg IV (1867),
52-144: Geschiedkundige beschrijving der gemeente Echt; in deel VII (1870),
233-332: Geschiedkundige beschrijving van het aloude kerspel Blerick bij Venlo; in
deel XIII (1876), 3-109: Chronologische beschrijving van Tegelen benevens
aanteekeningen over Belfeld en Steijl en in deel XXIII (1886), 362-440: Korte schets
der geschiedenis van de Valkenburgsche heerlijkheid Wijnandsrade.
Zie: behalve de bovengenoemde deelen der Publ. ook nog Publ. de la soc. hist.
et arch. dans le duché de Limbourg (1887), 489.
Verzijl
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[Pelichy, Franciscus Josephus Maria Theresia baron de]
PELICHY (Franciscus Josephus Maria Theresia baron d e ), geb. te Brugge 22 Juni
1772, overl. te 's Gravenhage 24 Nov. 1844, was de zoon van T h e o d o r u s baron
d e P é l i c h y en jkvr. M a r i a E l i s a b e t h B r i g i t t e d e S t a p p e n s d'
Harnes.
Hij studeerde aan een academie in de Oostenrijksche Nederlanden en vestigde
zich na het diploma
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van licentiaat in de rechten verkregen te hebben als advocaat te Brugge.
De bedoeling van Napoleon bij de inlijving was, Nederland zoo spoedig mogelijk
te verfranschen op dezelfde wijze als de streek om Duinkerken in den loop der tijden
verfranscht is. Hij deed dit wat de departementale besturen betreft, in een vrij vlug
tempo; toen de Franschen ons land verlieten, waren bijna alle prefecten en vele
onder-prefecten Franschen of Belgen. Wat de rechterlijke macht betreft, benoemde
of continueerde hij niet anders dan nederlandsche rechters, maar bijna overal
benoemde hij fransche of belgische officieren van justitie (toen geheeten procureur
impérial); hunne substituten waren Nederlanders. Zoo werd de Pélichy 24 Jan. 1811
tot procureur impérial bij de rechtbank van eersten aanleg te Utrecht benoemd.
Reeds op 9 Juli d.a.v. werd hem dezelfde zoo gewichtige betrekking te Amsterdam
opgedragen. Niemand h.t.l. beklaagde zich over hem. Toen op 11 Apr. 1811 een
aantal conscrits zouden worden ingelijfd, kwam er eenig verzet en werden zij bevrijd;
bijna allen meldden zich nog denzelfden dag weder aan. Dit werd door den préfet
de Celles opgeblazen en hij wenschte een voorbeeld te stellen. Hij stelde toen buiten
de gewone justitie een militaire rechtbank in, die tot last had, ten einde schrik te
verspreiden, ten minste drie doodvonnissen uit te spreken. Inderdaad werden 18
Apr. d.a.v. drie personen, waarvan een niets met het opstootje te maken gehad had
en de anderen op het getuigenis elk van één persoon, ter dood gebracht, anderen
tot 8 jaren gevangenis veroordeeld. Op 24 Febr. 1813 werden te Amsterdam nog
twee doodvonnissen geveld, weder door een militaire rechtbank.
Daar de Pélichy zich onpartijdig gedragen had, nam hij na onze bevrijding,
aangezien hij en zijn echtgenoote gaarne in Noord-Nederland wilden blijven, in
afwijking van al zijn hier door Napoleon geplaatste ambtgenooten het aanbod om
in zijn betrekking, nu officier genoemd, te blijven, aan.
Nadat het departement van roomsch-katholieken Eeredienst bij Koninklijk besluit
van 10 Juli 1826 met ingang van 1 Aug. 1826 opgeheven en met dat van
Binnenlandsche Zaken onder van Gobbelschroy vereenigd was, werd het ruim 3
jaren later, toen deze zou aftreden, beter gevonden, weder een afzonderlijk ministerie
van roomsch-katholieken Eeredienst in te stellen. Als hoofd daarvan werd de Pélichy
4 Dec. 1829 met ingang van 1 Jan. 1830 benoemd met den titel directeur-generaal.
Hij bleef ook na den belgischen opstand in functie en zijn titel werd 31 Mrt. 1842
veranderd in dien van minister.
Hij was een gematigd man; wij lezen daardoor zelfs niet van conflicten met den
zeer ijverigen protestant Hugo van Zuylen (dl. III, kol. 1522), sedert 1 Mrt. 1841
minister van hervormde en andere eerediensten.
Hij huwde 16 Nov. 1802 C a t h a r i n a C a r o l i n a gravin d e L i c h t e r v e l d e ,
geb. 8 Nov. 1778, overl. 7 Mei 1868. Naar belgische gewoonte voegde hij steeds
haar naam achter den zijne. Zij hadden een zoon, die met een Belgische gehuwd
is en wiens afstammelingen in België wonen, en een dochter.
Zijn portret is geschilderd door M.I. van Bree.
Ramaer

[Pelt, Gerard]
PELT (Gerard), priester, geb. te Utrecht uit een deftige familie, waartoe vele priesters
behoorden, licentiaat in de theologie, woonde reeds vóór 1622 te Utrecht. Hij werd
tijdens een vervolging tegen den bestuurder der hollandsche missie, Rovenius,
verbannen. De schout deed toen een inval in
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zijn woning en hoewel niet betrapt bij het opdragen der H. Mis of het houden van
vergaderingen (hij was afwezig) werd hij gevangen genomen en na een boete uit
de stad verbannen. Hij begaf zich naar Montfoord. 16 Nov. 1622 besloot daar het
stadsbestuur, dat de paap Gerrit Pelt binnen 24 uur de stad moest verlaten. Volgens
een verklaring aan den schout gedaan, was hij nog aldaar 1 Sept. 1630. Hij werd
er gedoogd en de Katholieken hadden met oogluiken eenige vrijheid. Omstreeks
1636 heeft hij zich weder in Utrecht gevestigd en was pastoor van Sint Marie met
drie medehelpers. Door den vicaris Rovenius was hij tot assessor benoemd van het
utrechtsche vicariaat 1633. Volgens de relatio van 1656 was hij toen nog in leven.
Zie: Batavia Sacra II, 122; Archief Aartsb. Utr. II, 22, V, 414, X, 172, 193, XII, 193.
Fruytier

[Pelt, Gerrit of Gerard]
PELT (Gerrit of Gerard), priester, geb. te Utrecht omstreeks 1645 en overleed aldaar
na 1720. Hij was 1664 aangenomen in de congregatie van het Oratorie van den
kardinaal de Bérulle in België, met Gerardus van Campen van Haarlem, later pastoor
te Heemskerk en Weesp, en met Is. van Veen, overl. 1679 als pastoor van Voorburg.
De pliesters van het Oratorie werden op bijzondere wijze door de hoofden der
hollandsche missie begunstigd. 1676 werd Ger. Pelt benoemd in de statie van
Soeterwoude. Uit zijn rijke middelen bouwde hij aldaar een voor dien tijd schoone
kerk met priesterwoning. Hij was een ijverig herder, een priester van onberispelijken
levenswandel, getuigt de aartsbisschop van Mechelen in 1716, en behoorde tot het
Kleine getal der priesters, die zich openlijk durfden verzetten tegen het insluipende
Jansenisme. Hij onderteekende 16 Febr. 1701 de akte. van beschuldiging over het
invoeren van verdachte en veroordeelde leer en gebruiken in de Missie, onder
begunstiging van het hoofd der missie, vicaris P. Codde. In de pamfletten van dien
tijd wordt G. Pelt voortdurend door zijn tegenstanders aangevallen. Op zijn ouden
dag werd hij bijgestaan door een kapelaan Gijsb. van der Kun. Hij verliet 1720
Soeterwoude, nadat hij eerst gezorgd had, dat een trouw roomsch-katholiek priester
hem opvolgde.
Tweemaal was G. Pelt voorgedragen onder de candidaten voor vicaris-apostolicus
der missie. Hij keerde weer naar zijn vaderstad Utrecht, waar hij 10 Mei 1723 zijn
gouden priesterleest vierde. In de pastorij te Soeterwoude hangt nog zijn geschilderd
portret met spreuk: Fidei peltus. Een gedeelte van zijn bibliotheek en een ostensorium
volgens den smaak van dien tijd worden nog aldaar als aandenken bewaard.
Zie: Bijdr. bisdom Haarlem I, 202, II, 350, IV, 333, VI, 116, XXVIII, 427-432; Archief
aartsb. Utrecht IV, 135, IX, 259, 358, 366; Chronicon congreg. Oratorii Domini Jesu
per prov. archiep. Mechl. 1626-1729 (Ins. 1746), 108; Bat.-Sacr. 11, 281.
Fruytier

[Pelt, Joannes]
PELT (Joannes), geb. te Utrecht 1634, pastoor te Aarlanderveen gedurende 30
jaar, en aldaar overleden bijna 70 jaar oud 6 Sept. 1704. Hij was lid van de
congregatie van het Oratorie van Bérulle volgens Batavia Sacra, doch zijn naam
komt niet voor in Chronicon Oratorii D.J.
1 Aug. 1702, toen de volgelingen van den vicarius apostolicus, P. Codde, door
Rome ontslagen waren, werd hij aartspriester in plaats van Jacobus Catz ‘Ob merita
singularia et constantem devotionem erga Sedem apostolicam’.
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Hij was de reisgezel geweest van den apost. vicaris J.v. Neercassel, toen deze
Rome bezocht 1671. Hij werd door den Paus benoemd tot proto-
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notarius apostolicus. De Batavia Sacra heeft slechts enkele regels aan hem gewijd.
Zie: Bijdragen bisdom Haarlem I, 92; Batavia Sacra II, 278; De Katholiek LX, 267.
Fruytier

[Pelt, Petrus]
PELT (Petrus), priester, geb. te Utrecht uit de bekende familie Pelt, welke vóór de
reformatie een drietal Petrus Pelt telde, die vicarissen waren in de utrechtsche
kapittelkerken. Petrus Pelt van Vianen, Utrechtenaar, was pastoor te Willebroek bij
Mechelen, toen hij 1627 aangenomen werd in de Congregatie van het Oratorie in
België. 1629 werd hij assistent bij Henr. Calenus, pastoor der Sint-Catharinakerk
te Brussel. 1634 stond hij de Katholieken bij te Aarlanderveen, waar hij veel
vervolging ondervond. 1636 werkte hij in Utrecht en blonk uit, tijdens een epidemie,
door zijn groote toewijding bij het verzorgen der pestlijders. Hij overleed te Utrecht
23 Maart 1646.
Zie: Bijdragen bisdom Haarlem l, 91; Batavia Sacra II. 123; Archief aartsb. Utrecht
X, 172, 200, XII, 139, 205; Chronicon Oratorii D.J. in Belgio (Ins. 1740), 30; De
Katholiek LX (1871), 334.
Fruytier

[Pelt, Petrus Carolus]
PELT (Petrus Carolus), geb. te Utrecht, priester van het Oratorie, overleed te
Zevenhoven 14 Nov. 1696. Hij trad in het Oratorie van den kardinaal Bérulle in
België 1669.
Na zijn priesterwijding werkte hij eerst twee jaar in Frankrijk en daarna in de
hollandsche missie. Hij werd pastoor-missionaris te Boskoop en Randenburg, maar
men deed hem door de gewapende macht uit zijn buis zetten. Hierop werd hij
benoemd te Zevenhoven-Nieuweveen, welke statie hij verzorgde tot zijn dood. De
bibliotheek, die hij naliet, bevindt zich nog aldaar op de pastorij.
Zie: Chronicon oratorii D.J. apud Belg. (Ins. 1740), 118; Bijdr. bisdom Haarl. XXII,
9-10; Batavia sacra II, 186, 277; De Katholiek LXII (1872), 252.
Fruytier

[Pelt, Petrus Ignatius]
PELT (Petrus Ignatius), geb. te Rotterdam, is als weduwnaar priester geworden.
Hij overleed 8 of 9 Oct. 1704 te Koudekerke bij Leiden, waar hij de Katholieken van
den omtrek bijstond en in zijn woning een kerk inrichtte. Hij verkreeg in Rome de
waardigheid van protonotarius-apostolicus. Zijn naam komt niet voor onder de
onderteekenaars van het verzoekschrift ten gunste van den vicaris der hollandsche
missie, Petrus Codde, 1701,
Zie: Batavia Sacra ll. 278; De Katholiek LXIII, 267.
Fruytier

[Penneman, Franciscus]
PENNEMAN (Franciscus), Minderbroeder-Observant, geb. te Gent, vermoord te
St. Laureins 13 of 14 Sept. 1575. Hij was op jeugdigen leeftijd te Gent in het klooster
getreden. Aldaar stond hij bekend als een gevierd prediker. D e K e m p e n a a r ,
Vlaamsche kronijk of dagboek teekent 1573-75 de verschillende kerken der stad
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op, waar P. Penneman predikte. 1575 was hij gardiaan van het klooster te Sluis.
Hij ging van Sluis naar het dorp St. Laureins, gelegen aan de tegenwoordige grens
van Zeeuwsch-Vlaanderen. Terwijl hij al biddende zijn weg vervolgde, werd hij
overvallen door een bende Boschgeuzen onder aanvoering van Jac. de Meyere,
die hem met een bijl de keel afkapte. Na vijf dagen werd zijn lijk gevonden door
schaapherders. Het volgend jaar werd Jac. de Meyere, de vijand der papen, door
een boerenwacht gevangen, 9 Juli 1576. Schuldig bevonden aan vele moorden,
o.a. van P. Penneman, werd hij tot den vuurdood veroordeeld, welk vonnis 13 Aug.
1576 werd voltrokken. Een oude schilderij, den moord voorstellende, ziet men nog
in de minderbroederskerk te Gent.
Hij liet eenige bundels preeken in h.s. na.
R a i s s i u s , Auctarium ad Natales S.S.
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Belgii herdenkt den marteldood van P. Penneman op 24 Juni, hierin gevolgd door
het Martyrologium Franciscanum en het Martyrologium Minoritico-Belgicum van
P.S. S c h o u t e n s ; W a d d i n g u s , Scriptores O. Min. noemt hem Johan.
Penneman.
Zie: A.v. P u y m b r o u c k , Eenige bladzijden uit de gesch. van het Franc. klooster
te Gent (Gent 1888), 129-141; B. d e J o n g h e , Gentsche geschiedenissen (Gent
1752), 233, 244, 245, 250-51; Sancta Maria IV (1927), 341, 348; D i r k s , Hist. litt.
des Fr. mineurs, 429.
Fruytier

[Penners, Dionysius]
PENNERS (Dionysius), geb. te Heerlen 10 Juli 1755, aldaar overl. 28 Juni 1836,
zoon van G e r a r d u s P. en M a r i a G e r t r u d i s S c h i l s , leerde het Latijn,
Fransch en Hoogduitsch in de scholen van Rolduc en Aken en studeerde de theologie
in het seminarie van Roermond, waar hij 23 Dec. 1780 priester werd gewijd. Hij
volgde 1 Sept. 1792 Arnoldus Morees als pastoor van Heerlen op; hij was een
ijverige zielzorger en bij zijn parochianen stond hij hoog in aanzien. Toen hij 14 Oct.
1797 den eed van getrouwheid aan de fransche republiek zwoer, hinderde hem dit
in zijn bediening niet veel, daar deze daad hem niet, zooals elders, als iets
verachtelijks door zijn parochianen werd aangerekend; de meesten bleven hem
getrouw; hij had den eed trouwens afgelegd, omdat hij meende daartoe verplicht te
zijn. Zijn lotgevallen gedurende de fransche overheersching verhaalt hij ons in een
dagboek van ongeveer 300 blz., dat hij tot titel gaf: Novitates et antiquitates quas
confusè et promiscuè disposui in tempore quo perturbatio vitae, magna confusio
religionis rerumque omnium in orbe terrarum dominibantur; hij nam 8 Nov. 1803 bij
de reorganisatie van het bisdom Luik zijn ontslag als pastoor en overleed in zijn
geboorteplaats 28 Juni 1836.
Zie: 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, 12-33; P. P e t e r s , Lijst der pastoors van
Heerlen in Maasgouw (1924), 40; d e z ., De familie Penners en Schils in Maasgouw
(1927), 65-67.
Verzijl

[Penon, Georg]
PENON (Georg), geb. 15 Mei 1788 te Emden, overl. 21 April 1850, zoon van Ds.
J o h a n n e s P e n o n (predikant en praeses van den oostfrieschen Coetus te
Emden). Hij werd 20 Sept. 1805 ingeschreven als theol. student aan de hoogeschool
te Groningen. Na zijn studie volbracht te hebben aanvaardde hij 4 Nov. 1810 het
predikambt te Wagenborgen, waar hij een tijdlang, ten gevolge van de fransche
soldaten uit Delfzijl en de belegering der vesting, onrustige en zorgvolle dagen
beleefde. Maandenlang was hij verhinderd in de kerk, die tot arsenaal was ingericht,
zijn dienst te verrichten. Hij deelde er met de gemeenteleden in den last der
inkwartiering, terwijl zijn vrouw met een klein kind midden in den winter in een bootje
over den Dollard naar haar ouders te Emden de wijk nam. Een paar jaar was hij er
schier geheel zonder traktement. Uit gehechtheid aan zijn gemeente sloeg hij eerst
een aanlokkelijk beroep naar Hamswerum (O. Fr.) af, doch toen hij eenigen tijd later
het beroep naar Wester- en Heiligerlee ontving, nam hij het aan. Op 18 Dec. 1814
werd hij hier door zijn zwager Ds. D.J. Mackaij, toen nog predikant te Twijzel c.a.,
in zijn ambt bevestigd. Bij zijn komst was de oude pastorie door een nieuwe
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vervangen en naar de kom van het dorp verplaatst. In 1817 hielp hij uit vrijwillige
bijdragen der gemeente een orgel in de kerk stichten. In vereeniging met zijn vriend
en geestverwant Ds. Cramer van Baumgarten te Midwolda,
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gaf hij een vraagboek uit, getiteld Christelijk Onderwijs, volgens den leiddraad van
het Kort Begrip. Hij was een vriend van de klassieke letterkunde, en daarin niet
onervaren. Zijn wankele gezondheid noodzaakte hem op 61-jarigen leeftijd emeritaat
aan te vragen, dat hem met het einde van 1849 verleend werd. Hij was gehuwd met
A d r i a n a C a t h a r i n a M a c k a i j , geb. 25 Mei 1790, overl. 1 Maart 1831, voor
wie hij een latijnsch grafschrift maakte. Al zijn vijf zoons werden door hem tot de
studie opgeleid. Zijn zoon H u g o (ingeschreven als theol. stud. te Groningen 4
Sept. 1832) stierf als theol. cand. Zijn jongste zoon D a v i d G e o r g e , die te Bonn
tot doctor in de letteren promoveerde, ligt begraven onder een grafsteen op het
Vreemdelingenkerkhof te Venetië. Een andere zoon, P e t r u s , geb. te Westerlee,
werd 7 Sept. 1842 als theol. stud. te Groningen ingeschreven, was zijn vader
gedurende 2 jaar in het ambtelijk werk behulpzaam en werd 3 Nov. 1850 als opvolger
van Ds. Adriani predikant te Loppersum. Op 27 Juli 1862 bevestigde zijn broeder
J. P e n n o n predikant en superintendent te Weener (O.-Fr.) hem te Westerlee c.a.
Van hem verscheen: Rede ter herdenking van het honderdjarig bestaan van het
kerkgebouw der Herv. Gemeente te Wester- en Heiligerlee, uitgesproken 20 Mei
1877, met geschiedk. aanteekeningen, waaraan ook deze levensschets is ontleend.
Wumkes

[Perreau, Antoine François Charles Théodore]
PERREAU (Antoine François Charles Théodore), geb. 22 Mei 1807 te Maastricht,
overl. 7 Dec. 1868 te Tongeren, geschied-, oudheid- en muntkundige.
Den 26en Jan. 1804 (5 Pluviôse an 12) huwden te Maastricht J e a n F r a n ç o i s
P e r r e a u , onder-luitenant-kwartiermeester der gendarmerie, geb. te Patay, in
Frankrijk, en M a r i a E l i s a b e t h A d r i a n a L e n a r t s , geb. te Maastricht. Uit
dit huwelijk werden aldaar 2 zonen geboren: L o u i s , als klerk vertrokken van
Maastricht naar Tongeren in Dec. 1830 in verband met den belgischen opstand,
later burgemeester van Tongeren, en Antoine, die 4 Oct. 1837 te Bunde trouwde
met jkvr. M a r i a C l a r a E l i s a b e t h J o s e p h i n a d e L e n a r t s d'I n g e n o p ,
hem verwant, geb. te Ingenop onder Bunde. Antoine studeerde aan het athenaeum
zijner geboorteplaats, verwierf het diploma van candidaat-notaris en werd in 1838
aangesteld tot agent der Belgische Staatsbank te Valkenburg (L.). Toen Limburg in
1839 weer gedeeltelijk bij Nederland kwam, werd het belgisch bankagentschap, dat
Perreau tot zijn dood heeft waargenomen, naar Tongeren overgebracht.
Perreau heeft veel gepubliceerd, dat grootendeels nu nog belangrijk is voor de
geschiedenis van deze streek, uitsluitend in tijdschriften, maar zijn bijdragen zijn
ook in overdrukken verspreid. Zijn eerste bijdrage verscheen in de Revue belge dl.
3 (Liège 1836): Recherches hist. sur les sires de Fauquemont. Een ander tijdschrift:
Annales de l'acad. d'archéol. de Belgique (Anvers), bevat van hem: Rech. sur l'église
cathédrale à Tongres dl. 3 (1846); Tongres et ses monuments dl. 3-5 (herdrukt
Tongres 1867); Promenades arch. dans la prov. du Limb. (belge); Rech. hist. sur
la seign. de Saint Pierre près de Maest. dl. 6; L'avouerie de Maestr. dl. 6; Rech.
hist. sur le chapitre de St. Servais à Maestr. dl. 7; Rech. sur les Templiers belges
dl. 11 (1854).
Talrijke bijdragen over munten en penningen o.a. van de heeren van Valkenburg
en de graven van Loon werden opgenomen in Revue belge de numismatique dl.
1-23 (Brux. 1842-67). Zeer bekende geschriften zijn: Rech. sur la ville de
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Maestr. et sur ses monnaies, en Rech. sur les corporations des métiers de la ville
de Maestr. et sur leurs méreaux (gildepenningen), resp. in dl. 5 en 7 (1848).
In Dec 1851 werd te Tongeren de Société scient. et litt. du Limbourg opgericht.
Perreau was medeoprichter en de eerste conservator, sinds 1859 ook president
van het genootschap. In het Bulletin van dit genootschap verschenen
achtereenvolgens van hem: L'atelier monétaire de Saint Trond dl. 1; Biogr. de Jean
de Weert dl. 1; Rech. sur les tumuli dl. 1-2; Les Tungri ou Tongrois dl. 1; Rech. sur
l'organisation municipale de Tongres dl. 2; Mathieu Kessels, statuaire de Maestr.
dl. 2; Atuatuca dl. 3; Notes sur Horn et ses seign. dl. 4; Coriovallum dl. 4; Notes sur
le comté de Reckheim dl. 4; Nécr. A.G.B. Sayes dl. 4; Rech. hist. sur les grands
prévots du chapitre de St. Lambert à Liège dl. 5; Les sires de Pietersheim dl. 5;
Essai de vocabulaire de la numismat. belge et néerlandaise dl. 8; Médailles et jetons
hist. de la ville de Maestr. dl. 8 (1867). De voorlaatste studie heeft hij niet meer
kunnen voltooien.
Perreau was lid van vele binnen- en buitenlandsche genootschappen.
Zie: Nécrologie in Bul. de la Soc. scient. et litt. du Limb. IX, 310; Maasgouw jg.
27 (1905), genealogische aant. op de Maastr. familie Lenarts.
Blonden

[Petersheim, Dirk heer van (1)]
PETERSHE(I)M (Dirk heer v a n ) (1), was ook heer van Lanaeken, vermeld
1154-1204, overl. 1204, begraven in de kerk der abdij Hocht. Hij was in 1154 getuige
van Lodewijk graaf van Loon, toen deze aan de abdij van Averbode zijn vrijgoed te
Barenberg gaf; in 1174 bezegelde hij een akte van Agnes gravin van Loon en
noemde zich D i r k v a n L a n a e k e n ; in 1186 een akte van Gerard graaf van
Loon, in welke deze de kerk van St. Laurent te Luik onthief van de betaling van
zekere rechten, die hij had op het land van Warsage. In 1180 stichtte hij de abdij
Hocht, die hij met monniken uit de abdij van Eberbach bij Mainz bevolkte. Sedert
1222 was deze abdij een vrouwenabdij. Uit zijn huwelijk sproot een zoon Willem (1)
(die volgt) en een dochter G e l l e , abdis van Hocht (overl. in 1257).
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur les anciens seigneurs de Steyn et
Pietersheim (Gand 1854), 127; L o u i s d e C r a s s i e r , Histoire de la Noble Abbaye
Cistercienne de Sainte Agathe à Hocht in Pub. de la soc. hist. et arch. dans le
Limbourg LXII (1926), 57, 58, 79, 199, 229.
Verzijl

[Petersheim, Dirk van (2)]
PETERSHE(I)M (Dirk v a n ) (2), heer van Neerhaeren, overl. 2 Jan. 1289, begraven
in de kerk der abdij van Hocht, zoon van Willem (1) (die volgt) en A g n e s d e
B e r t h o u t . Den 13. Jan. 1280 deed hij afstand voor zich en zijn erfgenamen van
alle rechten, die hij had op de tiende van Neerhaeren, ten gunste der abdij Hocht.
Zijn zonen H e n d r i k en W i l l e m , kanunnik te Luik, bezegelden mede de akte. In
hetzelfde jaar stichtte hij zijn jaargetijde in de abdij Hocht en deed hij afstand van
een jaarlijksche rente in goudgeld ten gunste der abdij.
Zie: L o u i s d e C r a s s i e r , Histoire de la Noble Abbaye Cistercienne de Sainte
Agathe à Hocht in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg LXII (1926), 199,
200, 233-234.
Verzijl
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[Petersheim, Hendrik heer van]
PETERSHE(I)M (Hendrik heer v a n ), ook heer van Lanaeken, in oorkonden vermeld
1264-1296, overl. 13 April 1296, begraven in de kerk der abdij Hocht, zoon van
Willem (1) (die volgt) en A g n e s d e B e r t h o u t . Hij was in 1264 getuige van
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Hendrik van Gelder, bisschop van Luik, toen deze de schenking van de tienden van
Steynvorde, gedaan door Arnold graaf van Loon aan de abdij van Herckenrode,
bevestigde. In 1275 was hij ook getuige van Jan graaf van Loon, toen deze de
vereeniging der abdij van Oeteren met die van Orienten goedkeurde; in 1281 was
hij eveneens getuige van Arnold graaf van Loon, toen deze aan de abdij van St.
Truyen de voogdij van Helchteren gaf. In 1285 verleende hij zijn medewerking bij
het opstellen der breve, door welke Hendrik heer van Schinnen zijn kasteel borg
stelde voor een som van 1000 mark, die hij ontvangen had voor den bruidsschat
zijner echtgenoote. Den 2. Juli 1288 gaven Hendrik heer van Petersheim en zijn
echtgenoote, tot lafenis hunner zielen en die hunner ouders, als pure aalmoes aan
de abdis en het klooster van Hocht 2½ bunder allodiaal bouwland; 2 bunder waren
gelegen tusschen zijn bosch en den weg van Neerhaeren en de halve bunder op
de plaats genaamd Enghewan. Woensdag na St. Matheüsdag (21 Sept.) 1292
verhief hij zijn kasteel Petersheim met zijn toren, vestingwerken en andere
dependentiën, als leen van den graaf van Loon. Hij was ook maarschalk des legers
van den bisschop van Luik. Hij was gehuwd met M a r g a r e t h a v a n
R e n n e (n)b e r g (vermeld met haar 1285), die hem als zoon schonk: Willem (2),
die volgt.
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur les anciens seigneurs de Steyn et
Pietersheim (Gand 1854), 129-132; d e z ., Notice historique sur l'ancienne abbaye
de Herckenrode (Gand 1849), 84; L o u i s d e C r a s s i e r , Histoire de la Noble
Abbaye de Sainte Agathe à Hocht in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de
Limbourg LXII, (1926), 199-201, 219.
Verzijl

[Petersheim, Johan heer van (1)]
PETERSHE(I)M (Johan heer v a n ) (1), in oorkonden genoemd 1300-1345, zoon
van Willem (2) (die volgt), was ook heer van Stevensweert. Hij wordt 17 Juli 1300
genoemd in een geschil tusschen de Munsterabdij te Roermond en zijn onderdanen,
betreffende de tienden van Stevensweert, welk geschil toen beslecht werd. 30 Juli
1320 treedt hij met anderen als scheidsrechter op ter beslechting van een geschil
tusschen zijn zuster Margaretha, abdis van Thorn, en Gerard heer van Horn; evenzoo
12 Febr. 1326 in een geschil en twist, tusschen Balduinus, genoemd van Poele, en
Petrus, zoon van Zebertus van Ulvenhout. 22 Nov. 1337 komt hij als getuige voor
bij de uitvoering van het testament van zijn zuster Margaretha, abdis van Thorn. 6
Juni 1345 legateert hij aan de abdij van Thorn tot een maandelijksche gedachtenis
van wijlen zijn zuster Margaretha, de abdis, en van zijn afgestorven ouders en
vrienden 4 malder rogge, maat van Ytter, erfpacht, willende dat die tusschen de
jonkvrouwen en kanunniken, welke bij de commemoratiën zullen tegenwoordig zijn,
uitgedeeld worden, alsmede 2 malder rogge erfpacht, maat van Wessem, voor de
priesters beneficianten dier kerk, welke in diezelfde commemoratiën zullen zingen
en de mis lezen. Als zijn echtgenoote wordt door B u t k e n s , Trophées de Brabant
II, 225, opgegeven: E l i s a b e t h v a n B o x t e l , dochter van Willem van Cuyck,
heer van Boxtel, en van Margaretha van Diest. Uit oorkonden zijn twee zonen van
hem bekend: Willem (3) (die volgt) en H e n d r i k , vermeld 12 Febr. 1326 met zijn
vader in boven genoemde akte. Hij was 22 Nov. 1337 een der uitvoerders van het
testament der abdis van Thorn en 1 Maart 1356, als heer van Stevensweert,
scheidsrechter in een geschil tusschen Margaretha van Heinsberg, abdis van Thorn,
en Willem heer van Horn.
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Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur les anciens seigneurs de Steyn et de
Pietersheim (Gand 18541, 134; J o s . H a b e t s , De voormalige heerlijkheid en
vesting Stevensweert in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg
XIII (1876), 286, 301; d e z ., De archieven van het kapittel der hoogadellijke rijksabdij
Thorn I ('s Gravenhage 1R89), 152, 158, 199, 206, 249; J o s . M.H. E v e r s e n e n
J.L. M e u l l e n e r s , De Limburgsche Gemeentewapens in Publ. de la soc. hist. et
arch. dans le duché de Limbourg XXXV (1899), 472.
Verzijl

[Petersheim, Johan heer van (2)]
PETERSHE(I)M (Johan heer v a n ) (2), heer van Stevensweert, in oorkonden vermeld
1357-72, zoon van Willem (3) en E l i s a b e t h v a n L e e f d a e l . Hij verscheen in
1357 als getuige bij het opstellen van het huwelijkscontract tusschen Godfried II
van Heinsberg en Philippina van Gulik. In het leenregister van de leenzaal van
Curingen vonden wij (aldus Wolters) een akte van 1364, (9 Aug.), door welke Jan
heer van Petersheim verschillende leenen van den graaf van Loon verheft, nl. de
halve heerlijkheid Hilvarenbeek, een tiende te Zutendale, het dorp Steynvorde, met
zijn ap- en dependentiën. Den 28. Juli 1367 was hij scheidsman tusschen de abdis
van Hocht en Gerard heer van Oys en diens zoon Arnold, die meenden recht te
hebben op het bosch ‘opgen Spoert’, gelegen tusschen Opgrimby en Mechelen, en
een stuk boschgrond genaamd ‘Eymoelrebruche’, gelegen te Grimby achter den
vijver. In 1371 nam hij aan de zijde van den hertog van Brabant deel aan den slag
van Baeswiler en in 1372 was hij tegenwoordig bij de samenkomst te Cortenberge.
Hij was ook heer van Leefdael en Oirschot. Hij huwde in 1370 met A l e i d i s v a n
H e e r s , vrouwe van Spalbeek, die hem zes kinderen schonk: Willem (4) (die volgt);
G e r a r d , heer van Steyn, huwde Maria van Diest; Johan (3) (die volgt); R o g e r ,
heer van Leefdael, overl. in 1443, huwde Johanna van Stalle, vrouwe van Beersel
en later Johanna van Hamal; E l i s a b e t h , vrouwe van Stevensweert en Spalbeeck
(1417, overl. vóór 1452, huwde 1391 Hubert van Culenborg, heer van Boxmeer,
zoon van Peter en Johanna van Meer, erfgename van Boxmeer; O d a , huwde
Gerard heer van Waenrode en Binkum.
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur les anciens seigneurs de Steyn et
Pietersheim (Gand 1854), 135-138; L o u i s d e C r a s s i e r , Histoire de la Noble
Abbaye Cistercienne de Sainte Agathe à Hocht in Publ. de la soc. hist. et arch. dans
le Limbourg LXII (1926), 229, 236.
Verzijl

[Petersheim, Johan van (3)]
PETERSHE(I)M (Johan v a n ) (3), heer van Stevensweert, vermeld 1395-1417,
zoon van Johan (2) en A l e i d i s v a n H e e r s . Hij komt in 1395 voor in een geschil
met de abdis der O.L. Vrouwe-Munster-abdij te Roermond, Margaretha van Elmpt,
over de tienden van Stevensweert; 20 Juli 1415 bekende hij ontvangen te hebben
van de stad Keulen 25 rijnsche gulden lijftocht voor zijn schoonmoeder Bielle van
Pont; eveneens 7 Dec. 1416 en 22 April 1417 een gelijk bedrag als lijftocht voor zijn
vrouw. Bij brieven van 8 Aug. 1415 deed hij, ten gunste der kerk van O.L. Vrouw te
Aken, afstand van al de rechten, die hij uit hoofde van zijn echtgenoote verworven
had op de erfenis van Catharina Colens, weduwe van Johan van Pont, schepen
van Aken. Deze erfenis betrof den hof van Oirsfeld of Uersfeld gelegen tusschen
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Aken en Rolduc, en veel later verheven als feodaal kasteel. Hij was gehuwd met
B a r b a r a v a n M o i r c k e , dochter van
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Reiner, richter (1358-64) en schepen (1364-85) van Aken (overl. Dec. 1387), en
van Bella van Pont. Zij beurde als weduwe des Zondags na Paaschdag 1418
genoemden lijftocht en hertrouwde kort daarna met J o h a n v a n P a l a n t , die 27
Oct. 1419 en 2 Oct. 1422 den lijftocht voor zijn vrouw beurde en zich in de tweede
akte heer van Stevensweert noemde; hij was drossaard van Kerpen en heer van
Ruland zoon van Werner, heer van Breidenbend en Alverada van Engelsdorf.
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur les anciens seigneurs de Steyn et
Pietersheim (Gand 1854), 138-139, 169; J o s . H a b e t s , De voormalige heerlijkheid
en vesting Stevensweert in Publ de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg
XIII (1876), 286-287, 303; Maasgouw (1890), 38-39; over van Moireke: H e r m .
F r i e d r . M a c c o , Aachener Wappen und Genealogien II (Aachen 1908), 9.
Verzijl

[Petersheim, Margaretha van]
PETERSHE(I)M (Margaretha v a n ), abdis van Thorn 1304-37, overl. na 26 Oct.
1337, dochter van Willem (2) (die volgt) en nicht van haar voorgangster als abdis,
Guda van Renneberg (1273-1304). Zij is vermoedelijk dezelfde persoon als
Margaretha van P., die in 1284 vermeld wordt als religieuse in de abdij Hocht. Zij
werd in 1304 tot abdis van Thorn gekozen, vroeg 7 Juni 1310 aan paus Clemens
V verlof, na hem de levenswijze, den regel en de kleeding der kloostervrouwen te
hebben beschreven, om het zwarte bovenkleed te kunnen afleggen en door een
van andere kleur te vervangen, ten einde niet als reguliere kloosterlingen te, worden
aangezien; 20 Maart 1310 kwam zij in twist met eenige kanunniken, die niet
resideerden; 9 Mei 1310 richtte zij zich tot den bisschop Theobaldus van Luik, met
het verzoek om in de parochiale kerk van St. Geertruidenberg een collegie met een
zeker getal kanunniken, deken en scholaster in te, stellen, welke kanunniken 9 Juni
1311 verklaarden afhankelijk te zijn van de abdij Thorn en verplicht jaarlijks te Thorn
zekere diensten te verrichten. In 1314 kwam zij in twist met Gerard heer van Horn
en diens zaakgelastigde Godfried Slaterbeeck; deze hadden geweld, moord en roof
gepleegd op personen en goederen der abdij, een feit waartegen de synodale
statuten van Luik, te Thorn van kracht, den kerkelijken ban, ipso facto en zonder
voorafgaand vonnis uitspraken. Den 13 Febr. 1316 verhief zij de kerken van
Ginneken, Princenhage, Etten en Bavel tot onafhankelijke parochiën; 12 Mei 1320
nam zij met haar kapittel een besluit over de residentie der kanunniken. 30 Juli 1320
had er een akte van vergelijk en van verzoening, wegens roof en manslag, tusschen
Gerard heer van Horn en de abdis plaats. 5 Juni 1329 stichtte zij een vijfde
kanunniksprebende in de collegiale kerk van Thorn en 26 Oct. 1337 een altaar ter
eere van den H. Matthias, apostel, en van alle geloovige zielen.
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur l'ancien chapıtre impérial de
chanoinnesses à Thorn (Gand 1850), 18, 19, 73, 111-112; d e z ., Notice historique
sur les anciens seigneurs de Steyn et Pietersheim (Gand 1854), 132-133; J o s .
H a b e t s , De archieven van het kapittel der hoogadellijke rijksabdij Thorn I ('s
Gravenhage 1889), inleiding XX, XL, XLVIII, LIX, verder blz. 95, 99, 103, 106, 107,
113-119, 122, 140, 147-156, 161-165, 182, 184-187, 199, 205-208; H.J. A l l a r d ,
De stichting van 't kapittel te Geertruidenberg in Taxandria I (1894), 15-18, 31-32,
38-43; L o u i s d e C r a s s i e r , Histoire de la Noble Abbaye Cistercienne de Sainte
Agathe à Hocht in Publ. de la soc. his. et arch. dans le Limbourg LXII (1926), 179,
200.
Verzijl

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

791

[Petersheim, Willem heer van (1)]
PETERSHE(I)M (Willem heer v a n ) (1), in oorkonden vermeld 1204-36, zoon van
Dirk (1), die voorgaat. In 1204 vonden wij hem vermeld als groot-vasal van den
graaf van Loon bij het sluiten van het vredesverdrag tusschen dien graaf en den
bisschop van Utrecht en in 1206 bij het vredesverdrag, gesloten tusschen Lodewijk
graaf van Loon en Hendrik hertog van Brabant en ook in 1207 in de brieven, door
welke de graaf van Loon overeenkomt dienst te bewijzen aan den koning van
Engeland en diens neef den Roomsch-Koning. Ook was hij getuige van genoemden
graaf in 1213, toen deze aan Arnold van Diest de voogdij van Webbekom overdroeg
en ook in hetzelfde jaar, toen deze de schenking door zijn vader Gerard van het
vrijgoed van Herckenrode voor de stichting van een klooster bevestigde. In 1216
bevestigde hij de schenking, door zijn voorvader Dirk aan de abdij van Hocht gedaan,
van de visscherij op de Maas en schold de abdij de jaarlijksche tiende van 100
gerstgarven kwijt, welke zij voor zijn te Lanaeken gelegen goederen verschuldigd
was. In 1218 was hij getuige in twee charters van graaf Lodewijk van Loon, in zake
de schenking van de tienden van Hasselt, Kermpt, Curingen, Stockrode en
Corswarem aan de abdij van Herckenrode. In 1219 was hij een der medebezegelaars
der akte van Arnold graaf van Loon, door welke deze verklaarde, dat Egidius van
Orbays aan de religieusen van het klooster van St. Catharina bij St. Truyen den hof
van Millen had gegeven, om aldaar een nieuw klooster te bouwen. Willem van P.
was ook voogd van Brusthem, welke voogdij hij 6 Sept. 1236 verkocht aan de St.
Martinuskerk te Luik. Hij was gehuwd met A g n e s d e B e r t h o u t , die hem twee
zonen schonk, Hendrik en Dirk (2), die beiden voorgaan.
Zie: M.J. W o l l e r s , Notice historique sur les anciens seigneurs de Steyn et de
Pietersheim (Gand 1854), 127-129, 167-168; d e z ., Notice historique sur l'ancienne
Abbaye de Herckenrode (Gand 1849), 7, 58, 60, 65, 68, 71; L o u i s d e C r a s s i e r ,
Histoire de la Noble Abbaye de Sainte Agathe à Hocht in Publ. de la soc. hist. et
arch. dans le Limbourg LXII (1926), 200, 219.
Verzijl

[Petersheim, Willem heer van (2)]
PETERSHE(I)M (Willem heer v a n ) (2), 1300-1326, zoon van Hendrik (die voorgaat)
en M a r g a r e t h a v a n R e n n e n b e r g . Hij wordt vermeld in 1302 als leenman
van Jan graaf van Namen en was in genoemd jaar getuige van den graaf van Loon,
toen deze de toestemming verleende aan den heer van Horn, dat deze aan zijn
echtgenoote, Johanna van Gaesbeek, een bruidsschat bestemde, met de goederen,
die hij van den graaf van Loon ter leen hield, uitgezonderd het kasteel Horn. In 1306
bleef hij borg voor Gerard heer van Horn. De naam zijner echtgenoote is onbekend.
Hij had bij haar twee kinderen: Johan (1) en Margaretha, die beiden voorgaan.
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur les anciens seigneurs de Steyn et de
Pietersheim (Gand 1854), 132; B u t k e n s , Trophées de Brabant I, 222; M.J.
W o l t e r s , Notice historique sur l'ancien comté de Hornes (Gand 1850), 223.
Verzijl

[Petersheim, Willem heer van (3)]
PETERSHE(I)M (Willem heer v a n ) (3), 1326-37, zoon van Johan (1) (die voorgaat)
en E l i s a b e t h v a n C u y c k -B o x t e l . Hij wordt 12 Febr. 1326 met zijn vader
vermeld, verhief in 1333 het kasteel Petersheim als leen van het graafschap Loon.
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In 1337 kwam hij voor als getuige van Dirk graaf van Loon, toen deze aan den hertog
van Brabant de toestemming gaf, dat diens troepen door het graafschap Loon
mochten
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trekken. Willem (3), die in de abdij van Hocht begraven ligt, was gehuwd met
E l i s a b e t h v a n L e e f d a e l , vrouwe van Leefdael, Oirschot, Hilvarenbeek,
Impden, burggravin van Brussel, dochter van Roger en Agnes van Cleef. Zij ligt
naast haar man in de kerk der abdij Hocht begraven en leefde nog in 1353. Uit dit
huwelijk: Johan (2), die voorgaat; W i l l e m , kanunnik van St. Servaas te Maastricht,
vermeld 1367; H e n d r i k , heer van Diepenbeek, erfvoogd der stad Luik 1394, overl.
vóór 1397, huwde met de dochter van Jan heer van Haneffe.
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur les anciens seigneurs de Steyn et de
Pietersheim (Gand 1854), 133-134; B u t k e n s , Trophées de Brabant I, 176, 457,
II, 217, 221, 223; L o u i s d e C r a s s i e r , Histoire de la Noble Abbaye Cistercienne
de Sainte Agathe à Hocht in Publ. de la Soc. hist. et arch. dans le Limbourg LXII
(1926), 201, 236; over Diepenbeek: A r n a u d S c h a e p k e n s , Diepenbeek, avec
une eau-forte in Publ. de la soc. d'archéologie dans le duché de Limbourg II (1865),
138.
Verzijl

[Petersheim, Willem heer van (4)]
PETERSHE(I)M (Willem heer v a n ) (4), in oorkonden vermeld 1392-94, zoon van
Johan (2) (die voorgaat) en A l e i d i s v a n H e e r s . Hij verscheen met zijn vader
en zijn broeders, G e r a r d , J a n en R o g i e r onder de vasallen van hertogin
Johanna van Brabant (1355-1406). Hij verkreeg ten jare 1394 van Frank Warwell,
burger van Maastricht, den hof van Eyse, gelegen te Althoesselt. De brieven hierover
d.d. 22 April 1394, gegeven door zijn oom H e n d r i k , heer van Diepenbeek, erfvoogd
der stad Luik, worden in extenso vermeld in: Notice historique sur l'ancien Chapitre
de chanoinesses de Munsterbilsen (door M.J. Wolters), p. 78-80. Hij was ook heer
van Oirschot, Hilvarenbeek en Lanaeken, en huwde in 1392 met M a r i a v a n
B a u t e r s e m , dochter van Hendrik, heer van Bergen op Zoom (dl. VII, kol. 79) en
Beatrix van Polanen. Zij leefde na zijn dood teruggetrokken in het door haar gestichte
Augustinessenklooster Bethanië bij Mechelen, waar zij 7 Maart 1437 overleed. Uit
dit huwelijk: J a n (2) heer van Petersheim, Oirschot en Hilvarenbeek (overl. 1449),
verscheen 1415 met zijn oom R o g i e r heer van Leefdael in het verbond, gesloten
tusschen Brabant en Limburg. Namens hem werd zijn neef Johan van Merode, na
den dood van genoemden Rogier, voor de leenzaal van Curingen, aangezien hij
(Jan van P.) zwakzinnig was, met het huis Petersheim beleend (6 Oct. 1444).
Willem's dochter B e a t r i x werd erfgename van Petersheim, Oirschot en
Hilvarenbeek na haar broeder (beleend 27 Maart 1450). Zij was 14 Juli 1410 gehuwd
met R i c h a r d II rijksbaron v a n M e r o d e graaf van Oelen en voogd van Duffel,
overl. 20 Juli 1446, zoon van Richard I en Margaretha van Wesemael, erfgename
van het graafschap Oelen. Beatrix van P. die in 1455 overleed, bracht
bovengenoemde heerlijkheden in het geslacht Merode (linie Westerlo).
Zie: M.J. W o l t e r s , Notice historique sur les anciens seigneurs de Steyn et de
Pietersheim (Gand 1854), 139-142; E. R i c h a r d s o n , Geschichte der Familie
Merode I (Prag 1877), 145-146, 150, 152, II (Prag 1881), 85-87.
Verzijl

[Petri, Ds. Carolus]
PETRI (Ds. Carolus), of C a r e l P i e t e r s z , geb. te Gent omstr. 1560, overl. te
Purmerend, begin Jan. 1622. Vermoedelijk kwam hij te Gent uit calvinistische kringen
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de Noordelijke Nederlanden uit
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Omstreeks 1586 werd hij benoemd als eerste gereformeerde predikant te Aartswoud
boven Hoorn, welke standplaats hij in 1591 verwisselde met Westwoud en
Binnenwijzend, tusschen Hoorn en Enkhuizen. In 1602 werd hij beroepen te
Purmerend, in welke stad hij tot zijn dood in bediening bleef; in 1620 werd zijn taak
verlicht door de benoeming van een tweeden predikant naast hem, Josua de la
Cave (dl. VII, kol. 288). Als predikant nam hij een vooraanstaande positie in onder
zijn collega's, dikwijls werd hij tot afgevaardigde benoemd naar de provinciale
synoden, was hij lid van commissies van onderzoek enz. In 1617 werd hij door zijn
gemeenteleden herhaaldelijk beschuldigd van onzuiverheid in de leer, waartegen
hij zich evenwel krachtig verzette.
In dl. I, kol. 45 komt hij abusievelijk voor onder den naam Carolus Agricola (2);
vermoedelijk heeft hier een verwarring plaats gevonden met den rijnsburger predikant
Carolus Agricola (1), die korten tijd voorganger was te Hoorn.
Carel Pletersz huwde eerst (omstr. 1597) met A n n a J a n s d r , daarna (8 Nov.
1609) met M a r i t j e J a n s d r , een dochter van Jan Willemsz, sinds 1613 secretaris
van Purmerend. Uit het eerste huwelijk werd o.a. Pieter Carelsz geboren, die in later
jaren den naam Fabritius (zie art. in dit dl.) aannam en de vader werd van de
beroemde schilders Carel en Barent Fabritius (dl. VIII, kol. 525).
Zie: Acta der Prov. en Particuliere Synoden, uitg. door J. R e i t s m a e n J.D.
v a n V e e n , I (1892), 230, 332 enz. (zie reg. in voce); H.F. W i j n m a n , De schilder
Carel Fabritius (1622-54) in Oud-Holland XLVIII (1931), 101 e.v.
Wijnman

[Petrus, ‘Otthoniensis’]
PETRUS ‘Otthoniensis’, sinds 1268 bisschop van Odensee, bisschopsstad op het
eiland Fünen, Denemarken, moest voor de vervolgingen van de deensche koningen
Christoffel I en Erik V het land verlaten, dat 17 jaar tot 1274 onder interdict lag. Hij
verbleef in de Nederlanden en verrichtte wijdingen als plaatsvervanger van den
bisschop van Luik. 10 Januari 1270 of 71 consacreerde hij de kerk met altaar en
twee kerkhoven van het klooster Catharinadaal te Vroenhout, Wouw; zie V.v.d.
A u r a , Gesch. bijdr. betreffende het Norbertinessenklooster van St. Catharinadal
(Oosterh. 1894), 39. Twee wijdingsakten van dezen bisschop worden aangewezen
door Dom Berlière (Revue Bénédictine XXIX (1912), 311) nl. 15 Aug. 1270 de
kerkwijding bij de Augustijnen-Eremieten te Leuven en een kerkhofwijding te
Marchiennes. Te voren 1269 had Petrus Otthoniensis episcopus met den
aartsbisschop van Lyon plechtig de relikwieën van vele heiligen verheven in de abdij
van Clairvaux ten tijde van het generaal kapittel, dus na 14 Sept. Volgens G a m s ,
Series episcoporum 331 en E u b e l , Hierarchia Cath. I, 400 behoorde bisschop
Petrus tot de orde der Minderbroeders en overleed 1276.
Zie: H e n r i q u e z , Menologium Cisterc., 262; J o s . H a b e t s , Gesch. bisdom
Roermond I, 239; Analecta Praemonstratensia IV (1928), (Bijl.) 20.
Fruytier

[Petrus]
PETRUS, wijbisschop van Luik, genaamd v a n d e n E n d e , H e n d e , a of de
F i n e , geb. te Eecloo, behoorde tot de orde der Eremieten van St. Augustinus en
het klooster te Brugge. Hij behaalde het doctoraat in de theologie te Parijs 1516.
Hij was visitator der provincie 1517 en 1523, definitor op het generaal kapittel en
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1524 provinciaal. 7 Juni 1525 werd hij verheven tot bisschop van Darië (‘Dariensis’
‘Dadiensis’), als wijbisschop van den bisschop van Luik Everard v.d. Marck.
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Hij werd in de kloosterkerk zijner orde te Brugge gewijd. Onder de talrijke wijdingen
van dezen bisschop, opgesomd door D o m B e r l i è r e , Revue Bénédictine XXX,
82-84, is geen enkele vermeld op het tegenwoordig nederlandsch gebied, waar hij
echter zeker wijdingen verrichtte. De wijbisschop bezocht 1535, 1536 en 1537 de
stad 's Hertogenbosch, waar hem de eerewijn werd aangeboden.
Hij overleed, volgens zijn grafschrift in de Augustijner kerk te Luik, 27 Juni 1537.
Zie: v a n Z u y l e n , Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I,
523, 535; E u b e l , Hierarchia Cath. III, 201, 366.
Fruytier

[Peutemans, Leonard]
PEUTEMANS (Leonard), ged. te Middelburg 16 Mrt. 1590, begr. aldaar 7 Oct. 1622,
zoon van den wijnkooper L e o n a r d en J a c o m i n a J a n s . Bij zijn doop was o.a.
getuige Maria Visschers; zijn broeder R e i n i e r is gedoopt 21 Juni 1596; zijn moeder
hertrouwde 4 Jan. 1603 met den wijnkooper P i e t e r B o r e e l . P. werd te Leiden
ingeschreven 4 Juni 1608, promoveerde tot med. dr., werd 10 Mrt. 1613, wonende
in de Corte Delft, lidmaat der kerk en ondertrouwde 12 Mrt. 1616 met A n n a
B o r e e l , dochter van boven genoemden Pieter, uit welk huwelijk reeds 26 Aug.
1616 een zoon L e o n a r d is gedoopt. P. werd 13 Sept. 1617 te Middelburg
aangesteld tot stadsdokter, tot collega's hebbende Gaspar Pelletier en Adolf Nansius.
Een brief van Petrus Gruterus aan P. dd. 25 Aug. 1618 vindt men in P e t r i G r u t e r i
Epist. cent. sec. (Amst. 1629), p. 153-156. Bij de uitgave van Cats' Maechdenplicht
(Midd. 1618) schreef hij een lofdicht op Anna Roemers, op wie hij ook een lofdicht
maakte bij haar onverwacht vertrek uit Zeeland op 11 Juli 1622, te vinden in de
Zeeuwsche nachtegael (Midd. 1623). Ook huldigde hij Cats' Constrijcke sinnebeelden
(Midd. 1618). Zijn zoon L e o n a r d ondertrouwde 29 Oct. 1639 met C o r n e l i a
G r u w a e r d t s te Goes: een andere zoon P i e t e r kan dezelfde zijn als zijn
naamgenoot, die, oud 21 jaar, op 5 Apr. 1644 te Leiden is ingeschreven als stud.
theol. Later vindt men nog vermeld een H i e r o n y m u s P., in 1689 predikant te
Oudelande, Oct. 1692 beroepen te Axel en 19 Jan. 1695 te Goes, waar hij 28 Mrt.
1707 emeritus werd en 23 Apr. 1707 overleed.
Zie: A b U t r e c h t D r e s s e l h u i s , De herv. kerk te Goes (Goes 1847), p. XX;
Oud-Holland XIV (1896), 26, 79 en 80.
de Waard

[Peijrega, Petrus Reinerus]
PEIJREGA (Petrus Reinerus), geb. te Venray 24 Nov. 1722, overl. te Meerlo (L.) 9
Dec. 1794, stamde uit een spaansch geslacht, dat zich in het geldersch overkwartier
gevestigd had, en wel als zoon van P e t r u s P e y r e g a , advocaat en procureur
te Venray, en van diens echtgenoote M e c h t i l d i s D o l s n i j d e r s . Hij was
assistent en deservitor der parochie Meerlo tijdens de ziekte en na het overlijden
van pastoor Henricus Aerts en wel tot aan het feest van St. Jan 1754. 7 Febr. 1754
was hij tot pastoor van Swolgen benoemd, waar hij met Juni in bediening trad, sedert
St. Jan 1765 pastoor te Meerlo, welke bediening hij ruim 29 jaren vervulde.
Gedurende zijn laatste vier levensjaren was hij wegens ziekelijkheid genoodzaakt
zich doormeerdere assistenten te laten bijstaan; van Mei 1792 af heeft hij zelf geen
inschrijvingen meer in de registers gedaan.
Zijn geschilderd portret bevindt zich op de pastorie te Meerlo.
Zie: Doopregister van Venray (1704-1772); Maasgouw (1909), 74-75.
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Verzijl

[Philips, Dirk]
PHILIPS (Dirk), geb. te Leeuwarden in 1504, overl. ‘op het Falder’ (bij Emden) in
1568 (dus niet in 1570; vgl. Bibliotheca Reformatoria Neer-
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landica VII, 462, kantteekening en aant. 2). Nic. Blesdijk en Ubbo Emmius (dl. VII,
kol. 408-410) verzekeren dat zijn vader een priester was. F. P i j p e r schrijft in de
‘voorrede’ van dl. X van de Bibliotheca Reformatoria Neerlandica ('s Gravenh. 1914):
‘Voor het eerst treedt de kloeke figuur van Dirk Philipsz. in het volle licht der
geschiedenis. Al zijn werken worden hier herdrukt.... Zijn geschriften, ruim twintig,
leggen een schitterend getuigenis af van zijn schrijverstalent.... Hij treedt ons nu te
gemoet als de evenknie van Menno Simons, diens trouwe bondgenoot’. Heeft hij
in het klooster der Franciscanen zijn eerste theologische vorming ontvangen? Zeker
is het dat hij zeer ontwikkeld was. Cassander zeide van hem: ‘In geleerdheid en
kennis stond hij boven Menno’. Hij is gedoopt op zijn belijdenis in den winter van
1533 op 1534 te Leeuwarden door P i e t e r H o u t z a g e r , een apostel van J a n
M a t t h i j s z . De handoplegging ontving hij van zijn broeder Obbe Philips (zie
beneden), evenals Menno Simons (dl. IV, kol. 969-972) en David Joris (dl. VII, kol.
684-687). Hij was er bij tegenwoordig toen Obbe in het najaar van 1536 Menno
Simons te Groningen tot ‘bisschop’ wijdde (L. K n a p p e r t , a.w., 197v., 226). Obbe
Philips verzekerde dat zij beiden zich van den aanvang af krachtig tegen elk
gewelddadig optreden van Munsterschen hebben verzet. Dirk zelf heeft tegen het
opruiende boekje van Bernhard Rothmann: Herstelling van de rechte en gezonde
leer van Christus (zie Bibl. Ref. Neerl. VII, 559-564) zijn werkje geschreven: Van de
geestelijcke Restitution (verschenen omstr. 1559), waarin betoogd wordt dat de
bijbelsche uitspraken betreffende het Godsrijk in geestelijken zin moeten verstaan
worden. Eerst na den val van Munster hebben de beide broeders en Menno zich
een aanhang kunnen verwerven.
Het is opvallend, en moeilijk anders dan uit vrees voor hun leven verklaarbaar,
dat op de belangrijke vergadering van Melchiorieten en Obbieten ter eene en
Munsterschen (‘bondgenooten van het zwaard’) ter andere zijde te Boekholt in Aug.
1536 zoowel Obbe Philips als Dirk Philips ontbraken. Trouwens, al genoot Dirk
Philips een zóó groot aanzien in zijn kring, dat Menno Simons meermalen niet alleen
hem ontzag maar zelfs voor hem is uitgeweken, een held noch een martelaar kunnen
wij in hem vinden. Ter nauwernood waagde hij zich in het vaderland, allerminst in
de dagen van Alva. Als ‘buitenleeraar’ in 1567 ter beslechting van twisten uit Danzig
geroepen, weigerde hij verder te gaan dan Emden.
In 1537 heeft Dirk Philips als vertegenwoordiger der Doopsgezinden te Hamburg
een twistgesprek met luthersche predikanten gehouden. In Febr. 1538 heeft J a n
v a n B a t e n b u r g te Vilvoorde onder pijniging hem genoemd onder de ‘principale
dooper’. Toen de inquisiteurs op deze wijze met zijn naam bekend waren geworden,
heeft hij waarschijnlijk evenals anderen in diep geheim en onder het aannemen van
een schuilnaam zijn arbeid gedurende eenige jaren voortgezet, al is het begrijpelijk
dat daarover geen berichten ons bereiken. Daarna vinden wij hem in Oost-Friesland,
in Mecklenburg en in Pruisen. In 1545 was hij te Lubeck tegenwoordig bij het
twistgesprek tusschen Menno Simons en de David-Joristen. Uit zijn eerste geschriften
blijkt reeds ‘duidelijk dat hij rusteloos in de weer is om uitersten te bestrijden, en
afkeerig van alle buitensporigheden, van elke overdrijving, van het ziekelijke en
onberedeneerde. Men vindt hem altijd op de
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bres om gematigde, weloverwogen opvattingen te verdedigen.... Hij behoudt zijn
geestelijk evenwicht’ (P i j p e r ).
Na den afval van Obbe Philips (zie het volgende art.) in 1540 had de doopsgezinde
broederschap slechts twee oudsten: Menno Simons en Dirk Philips. Zij hadden de
hoofdleiding, maar woonden beiden in het buitenland. Tusschen 1542 en 1547
werden niet minder dan vijf nieuwe leeraren gekozen, o.a. Adam Pastor (dl. II, kol.
1078) en Gillis van Aken (dl. I, kol. 50). In 1553 werd ook Lubbert Gerrits (dl. VIII,
kol. 596) oudste. Vooral in 1545 trad Dirk Philips krachtig op den voorgrond en had
hij een invloed waarvoor, zooals wij reeds zagen, zelfs Menno Simons boog. Dit
bleek spoedig, in 1547, toen Adam Pastor als loochenaar van de Drieëenheid na
heftige tooneelen door Dirk Philips in den ban werd gedaan, een daad van ‘meer
dan overijling’, en van ‘duldelooze aanmatiging’ (Kühler). Later, in 1550, schreef
Menno Simons in verzuchting alleen: ‘De Heer rekene het hun voor geen zonde die
't op den ban gevoerd hebben’.
Ook moet er in dit jaar een vergadering van zeven leeraren zijn geweest die den
‘buitentrouw’ trachtten tegen te gaan. Dirk Philips zegt in zijn Van die echt der
Christenen dat de inhoud van zijn geschrift met de besluiten van die vergadering
overeenstemt. Dit boekje is voltooid op 7 Maart 1568; het is herdrukt o.a. in 1602,
1634 en 1644. Menno noemt hem in 1550 ‘onze getrouwe en zeer lieve
medebroeder’. Samen zijn zij in 1554 op een vergadering ergens in Mecklenburg,
die een zaak tegen Gillis van Aken heeft behandeld. Te Wismar, waar Menno toen
woonde, had in hetzelfde jaar een nieuwe vergadering van zeven leeraars plaats,
waar Dirk Philips waarschijnlijk ook is geweest. Het kwam er op verschillende punten
tot een schriftelijk accoord van negen artikelen. In Februari of Maart 1561 ontmoeten
wij Dirk Philips te Utrecht waar hij als oudste een samenkomst, doop en avondmaal
bedient. Na het ‘verbond der vier steden’ (vgl. dl. VIII, kol. 596) schreef hij in 1567:
Een cort, doch grondtlick verhael van den twistigen handel en onschriftmetigen
ordeel dat in Fr. over sommighen diemen de Vlamingen noemt gegeven is. In 1568
zeide hij van zichzelven: ‘Wij zijn oud, zwak en krank in het vleesch en wachten
onze verlossing van den Heer’. Voor de vergadering te Emden is hij nog uit Dantzig
geroepen en overgekomen. Zijn geschriften zijn alle opnieuw uitgegeven en van
inleidingen en aanteekeningen voorzien door F. P i j p e r in Bibl. Ref. Neerl. X (zie
beneden) en beslaan 723 bladzijden van dit werk. Wij moeten verder daarheen
verwijzen.
Het beeld dat Kühler ons van Dirk Philips in bijzonderheden teekent is weinig
verheffend. Hij noemt hem heerschzuchtig, ook in de handhaving van zijn
‘leekentheologie’, hard, hoekig, eigenzinnig, onverzettelijk en nog veel meer. In
1561 was hij ‘een oud man met een grijzen baard en wit haar, maar in den tengeren
grijsaard gloeide nog altijd een vuur dat door geen jaren was te dooven’.
Er bestaan verscheidene portretten van hem.
Zie: Bibliotheca Reformatoria Neerlandica VII ('s Gravenh. 1910) Register in voce
Dirk Philips, X ('s Gravenh. 1914); Doopsgezinde Bijdragen, 1917, 125 v. en: Register
op devijftig eerste jaargangen (Leid. 1912), XLVIII; L. K n a p p e r t , Het ontstaan en
de vestiging van het Protestantisme in de Ned. (Utr. 1924), 183, 196 v., 244, 226,
228, 231; Gron. Volksalmanak 1916, 126-142; Catalogus van de bibliotheek van
de Vereen. Doopsgez.
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gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 92-96; Inventaris der archiefstukken, berustende
bij de Ver. Dpsgez. Gem. te Amst. (Amst. 1883) I, 117; Bibliotheca theol. et philos.
(Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 791, no. 701-705; W.J. K ü h l e r ,
Gesch. der Ned. Doopsgez. in de zestiende eeuw (Haarl. 1932), 4, 76, 89, 142,
194, 201, 207, 213 v., 231 v., 279-284, 287-290, 296, 301, 303, 306, 310 v., 313,
317, 319, 322 v., 326-332, 335, 338, 340, 343, 357, 361, 364v., 369 v., 372, 396-403,
407v., 412 v., 419-430, 432, 434, 448, 457, 460.
Knipscheer

[Philips, Obbe]
PHILIPS (Obbe), geb. te Leeuwarden omstr. 1500, uit een ‘vormloos’ huwelijk van
een priester (alleen Guido de Braij noemt hem een koster) Philip, overl. in 1568.
Dirk Philips was zijn broeder. Omstreeks 1530 had hij zich te Leeuwarden gevestigd
als chirurgijn en barbier. Hij was gehuwd. Misschien onder den invloed van de
prediking van Gellius Faber de Bouma (dl. VI, kol. 176 v.), ook door de terechtstelling
van S i k k e F r e e r k s (20 Maart 1531) te Leeuwarden, is hij van de aloude kerk
vervreemd. Hij vond een kring van geestverwanten die ‘Godt in stillen eenvout wilden
dienen nae die wijse der outvaderen ende patriarchen’ en eindelijk verlangden naar
‘een nieuwe kercke, naedemael die oude vergaen was’. Zeker is, dat in Dec. 1533
B a r t h o l o m e u s v a n H a l l e of B o e k b i n d e r en D i r k K u i j p e r ,
afgevaardigden van J a n M a t t h i j s z . van Haarlem, hem doopten en den volgenden
dag met handoplegging aanstelden tot ‘bisschop’ of ‘oudste’. Immers zou God zelf
‘alle bloedtvergicters, tyrannen ende godtloosen van der aerden wtroden’. Spoedig
daarop doopte P i e t e r H o u t z a g e r Obbe's broeder Dirk. Dan begint zijn vurige
prediking; maar wanneer een plakkaat (23 Febr. 1534) hem e.a. aanwijst als
verleiders van de schare, vlucht hij naar Amsterdam. Hier vindt hij tal van
‘bondgenooten’ onder leiding van Jacob van Campen (dl. I, kol. 546), die den wilden
stroom der fanatici die droomden van de oprichting van het hemelsch Jeruzalem te
Munster trachtten te keeren. De vervolging woedt. Op 26 Maart 1534 vallen te
Haarlem zeven leeraars, naar wier doode lichamen Obbe ter bedevaart ging. Hij
herkent niet eens B. van Halle en Dirk Kuyper (zie boven) onder de dooden, ‘so
vreeslicken waren zij verandert’. In het late najaar van 1534 stelde hij te Delft David
Joris (dl. VII, kol. 684-687) tot oudste aan; in Jan. 1537 doopte hij Menno Simons
(dl. IV, kol. 969-972 en Doopsgez. Bijdr. 1917, 129 v.). Van nu af werd de vervolging
hem te machtig. Hij week uit naar Mecklenburg. In 1539 moet hij te Rostock gewoond
hebben. In 1540 treft den ‘broeders’ de bitterste ontgoocheling, als de teleurgestelde
Obbe mismoedig tot ‘de wereld die in 't booze ligt’ terugkeert. Van deze daad heeft
hij (tusschen 1543 en 1554) rekenschap gegeven in zijn Bekentenisse, waermede
hij verclaert, sijn predick-ampt sonder wettelicke beroepinghe gebruijckt te hebben,
beclaecht hem dies, en waerschouwt eenen ijeders. Dit werk is door S. C r a m e r
opnieuw uitgegeven en van inleidingen en aanteekeningen voorzien in Bibliotheca
Reformatoria Neerlandica VII ('s Gravenh. 1910), 89-138. K. V o s schrijft: ‘Wanneer
nu Menno Simons en Dirk Philips hadden geaarzeld, de doopersche beweging ware
in verwarring gebracht. Indien zij waren ingegaan op Obbe's waarschuwingen, dat
zijn zending een onrechtmatige was geweest, dat hij derhalve hun wijding door hem
als een dwaling oordeelen moest en indien zij dus de ongeldigheid hunner wijding
hadden erkend, zij zouden de broeders hebben moeten alleen laten en de kudde
zonder herders
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zou even jammerlijk verdwaald zijn als het is gegaan met Batenburgers,
Hendriknicolaïeten en Davidjoristen. Toen heeft Menno de groote levensdaad verricht
en zichzelven opgeworpen als de leider in Obbe's plaats. Dit noodzaakte hem
voortaan te zwijgen van zijn wijding door den afvallige en het te doen voorkomen
alsof hij een rechtstreeksche roeping van den Heer had ontvangen. Hij wijdt zelf
anderen tot bisschop’. Hij organiseerde zóó de gemeente. Obbe Philips heeft het
genoemde geschrift zoo lang hij leefde onder zich gehouden. Eerst nadat het eenige
jaren onder Doopsgezinden van hand tot hand was gegaan kwam het in het bezit
van ‘eenen liefhebber der waerheijdt’ die het in 1584 te Amsterdam heeft uitgegeven.
Het boek beleefde een herdruk, een vertaling in het Fransch door Charles de Nielles
(dl. I, kol. 1372), in 1594 en een nadruk in 1609 (zie hierover Bibl. Ref. Neerl. VII,
100-104). Uit de Bekentenisse van Obbe Philips, die volkomen betrouwbaar en
buitengewoon merkwaardig zijn, blijkt hoe ‘overgroote waarde de vaderen hechtten
aan hetgeen zij de successio apostolica noemden, waaromtrent ook sedert het
begin der 17de eeuw menig strijdschrift gewisseld is’ (d e H o o p S c h e f f e r in
Doopsgez. Bijdr. 1870, 82). ‘Er was maar één bezwaar dat hem drukte. Dat ééne
vervreemdde hem van de gemeente en dwong hem tot schrijven: daarmee vangt
hij zijn opstel aan, dat doet hij overal uitkomen, daarmee besluit hij. Het is: de
onwettigheid van zijn zending. Obbe was een kind van zijn tijd. Te machtig was hem
het vraagstuk der successio apostolica....’ (d e H o o p S c h e f f e r in Doopsyez.
Bijdr. 1884, 20 v.). Over den verderen levensloop van Obbe Philips is veel
geschreven en gegist, maar weet men weinig. De een meent dat hij weer roomsch
is geworden; anderen dat hij als ‘libertijn’ buiten elk kerkverband is gebleven. Menno
noemt hem in 1554 een ‘Demas’ en zegt dat hij zijn afscheid heeft ontvangen’ (= in
den ban is gedaan). C a r e l v a n G e n t , dat hij ‘hem naemaels tot stilligheydt
heeft begeven’. K. V o s : ‘Misschien zal mijn vermoeden eens blijken juist te zijn dat
hij zich heeft aangesloten bij de mystieke secte ‘het Huis der Liefde’, gesticht door
Hendrik Niclaes (dl. V, kol. 367-370). Men weet nu ook dat hij zicli later A e l b r e c h t
noemde en te Groningen uit de gevangenis ontsnapt is. Ook heet hij: O b b e
S c h e r r i e r of B a r b i e r (zie W.I. L e e n d e r t z . a.w., 259).
Kühler (zie beneden) schrijft: ‘De waarheid die aan al deze gissingen een einde
maakt komt duidelijk aan den dag: Ook hij is gegrepen door den machtigen invloed
van Sebastiaan Franck en alleen daardoor ontrouw geworden aan de broederschap.
“In den eersten”, schrijft hij, “moeten wij met aller verstande toestaen ende bekennen
dat die eerst Kercke Christi ende der Apostolen voortijden van den Antechrist vernielt
ende verwoest is”. Dit is het inzicht van Franck, op grond waarvan hij alle bestaande
kerken verwerpt. Zeker laat Franck de mogelijkheid open, dat God iemand door een
bijzondere roeping zou kunnen machtigen een uiterlijke gemeente te stichten, maar
zulk een apostel zou de wettigheid zijner zending door wonderen moeten aantoonen.
Niet anders leert Obbe .... Wanneer iemand een leugenprofeet was gebleken, dan
was het Jan Matthijs .... En toch: Obbe had zijn ambt aanvaard in opdracht van
diens afgezanten ...., en - derhalve met onwettige zending een onwettig werk gedaan.
Nu gingen zijn oogen open: hij kon de gemeente, waaraan hij jarenlang zijn
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volle toewijding had geschonken, niet meer erkennen als de gemeente Gods.
Psychologisch is deze overgang volkomen verklaarbaar .... Geen wonder dat hij
met heimwee terugzag naar de rustige dagen van het Sacramentisme, toen ieder
God naar eigen inzicht zocht te dienen. Toch is hij Doopsgezind gebleven ten einde
toe..... Toen hij te Groningen ontsnapt was had hij een wijkplaats gezocht te Rostock.
Zoodra zijn twijfel zekerheid geworden was, wendde hij zich tot Menno en tot zijn
broeder Dirk Philips’ (zie het vorige art.). ‘Plechtig zeide hij hun aan, dat hij bedrogen
was met zijn zending, dat hij diep leedwezen gevoelde over hunne wijding tot
bisschop, en dat zij zelven nu moesten weten wat hun te doen stond. Beiden kwamen
tegen Obbe in verzet, braken alle gemeenschap met hem af en hebben hem daarna
zooveel mogelijk doodgezwegen. De herinnering was even pijnlijk als beschamend,
dat hun bevestiger in zoo nauwe betrekking had gestaan tot Jan Matthijs .... Met
Obbe had de broederschap zeker haar sympathieksten leider verloren. Het eenige
dat hem ontbroken had was kracht’.
De uitgever van zijn werk, die blijkbaar gereformeerd is, schrijft in 1584 dat ‘hij
zich niet tot een betere religie heeft bekeerd, al weet hij wel in wat geloof hij is
gestorven’, wat hij niet wil verhalen. Eindelijk vermelden wij, wat hij later schreef
over zijn eigen bevestiging tot ‘bisschop’ in zijn Bekentenisse: ‘Die oplegging der
handen voelden wij wel, oock alle woorden hoorden wij wel, maer wij en voelden
noch hoorden geenen H. Geest, noch vernoomen geen cracht van boven, maer
veel loose woorden die macht noch nadruk hadden, als wij naederhandt
ghenoechsaem bevonden’.
K ü h l e r heeft voor Obbe Philips bijzondere sympathie, zooals blijkt (a.w., blz.
67) uit de volgende aanhaling van Obbe's woorden: ‘Wij waren alle onversocht,
eenvoudich, onnoosel, sonder alle ercheyt of archlisticheyt, en meenden in der
eenvout: als wij ons hoeden voor die papisten, luterschen ende zwinghelschen, so
waer het alles goet en dorste nergens voor sorghen’ (= vreezen). Zoo schrijft hij
(a.w., blz. 111): ‘De stillen in den lande vormden den aanhang van Obbe Philips’;
en elders (a.w., blz. 206): ‘In het voorbijgaan merk ik op, dat het mij juist en billijk
voorkwam de Nederlandsche Anabaptisten zoolang zij een verwarde eenheid
vormden nog niet “Doopsgezinden” te noemen. Als zoodanig mogen wij alleen de
partij van Obbe na hare vrijwording aanduiden, toen zij een nieuwe geschiedenis
begon die rechtstreeks tot heden doorloopt’.
Zie: Bibliotheca Reformatoria Neerlandica VII ('s Gravenh. 1910), 89-138, X ('s
2

Gravenh. 1914), 8-12, 653 ; S. H o e k s t r a Bz., Beginselen en leer der oude
Doopsgezinden (Amst. 1863), 16-20, 177, 184, 250; W.I. L e e n d e r t z , Melchior
Hofmann (Haarl. 1883), register. 407; Doopsgezinde Bijdragen 1884, 1-24, 1917,
124-137; K. V o s , Menno Simons (Leid. 1914), 3, 27-29, 35 v., 53-55, 58-63, 65,
88, 93, 110, 180, 189, 256, 320, 323, 328; Catalogus v.d. bibliotheek der Ver.
Doopsgez. gemeente te Amsterdam (Amst. 1919), 96; L. K n a p p e r t , Het ontstaan
en de vestiging van het protestantisme in de Ned. (Utr. 1924), 181, 196-200, 224,
226; W.J. K ü h l e r , Gesch. der Ned. Doopsgez. in de zestiende eeuw (Haarl. 1932),
4, 50, 63, 66 v., 70, 72 v., 75 v.v., 89, 106, 111, 142, 145, 151, 159, 192, 194, 199,
201, 206 v., 229-232, 235, 238 v., 279, 365.
Knipscheer
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[Pieck, Anne Frans Willem]
PIECK (Anne Frans Willem), ged. te 's Gravenhage 11 Aug. 1736, overl. in 1775,
zoon van Willem Hendrik (die volgt) en E l i s a b e t h L o u i s a v a n A e r s s e n .
Hij was heer van Zoelen, Brakel en Enspiek, beleend daarmede in 1762, ambtman
van Beesd en Renooi bij alstand van zijn vader 1758, geadmitteerd in de Ridderschap
van Nijmegen 21 Oct. 1758, extra-ordinaris gedeputeerde ter Generale Staten,
verliet de Ridderschap, van den eed op verzoek ontslagen 4 Juni 1767, werd
luitenant-kolonel en kapitein van een compagnie gardes te voet, kamerheer van
prins Willem V. Hij ruïneerde zich, verkocht de ambtmannie van Beesd en Renooi
in 1767, Brakel in 1768 en Zoelen in 1770, ging naar Indië, leed schipbreuk en is
naar alle waarschijnlijkheid verongelukt in 1775.
2

Zie: W. d e H a a s , Het geslacht Pieck in Heraldieke Bibliotheek IV (1881), 173;
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, 406.
Verzijl

[Pieck, Arnt]
PIECK (Arnt), overl. te Beesd in 1424, wordt in oorkonden van 1394 en 1395 vermeld,
was in 1400 rentmeester en in 1401 raad en overste rentmeester van Gelder. In
1402 werd hij met het Hooge Huis te Beesd beleend; als raad en rentmeester
generaal van Gelder vermeld 1408-1413, leefde nog in 1423, toen hij voor de
schepenen van Zuilichem land overdroeg. Hij was in 1389 gehuwd met I d a v a n
B u r e n , dochter van Alard en N. van der Eem, uit welk huwelijk vijf zonen: Gijsbert
(1) (die volgt); Frank (die volgt); H e r m a n , bijgenaamd de Felle, heer van Enspiek,
met zijn vader met goed te Buren beleend 1402, huwde Janna van Meeckeren;
O t t o , in 1417 te Gorinchem gevangen; B a r t h o l o m e ü s , bijgenaamd de Goede
teergezelle, was schepen te Tuil 1436-1455, waar hij woonde, werd in 1417 met
zijn broeders te Gorinchem gevangen, bezegelde mede 1442 het verbond van den
landdag, komt met zijn zoon A r n t voor op een riddercedul te Tuil omstr. 1460.
2

Zie: W. d e H a a s , Het geslacht Pieck in Heraldieke bibliotheek IV (1881),
130-131, 159, 173.
Verzijl

[Pieck, Frank]
PIECK (Frank), bijgenaamd de Vroede, overl. te Gameren na 1467, zoon van Arnt
(die voorgaat) en I d a v a n B u r e n , was heer van Gameren. Hij werd in 1417 met
zijn broeders te Gorinchem gevangen, werd in 1418 door hertog Reinald aangesteld
tot bevelhebber van het krijgsvolk, dat Jan van Beieren ter hulp was gezonden,
voegde zich in 1419 bij het verbond der Landschap, werd in 1421 pandheer van het
ambt van Zalt-Bommel, Tieler- en Bommelerwaarden, was in 1431 huwelijksvriend
van Willem van Isendoorn en Adriana de Cocq van Neerijnen en in 1457 bij het
huwelijk van Cunera van Lijnden met Otto van Bijlandt. In 1467 teekende hij als
ambtman van Bommel-en Tielerwaarden het verbond tusschen hertog Adolf en
Ruprecht, bisschop van Keulen. Uit zijn huwelijk met G e e r t r u i d v a n
I s e n d o o r n , dochter van Alard en Folcwijn van Druten, een zoon A r e n t , die zijn
vader als heer van Gameren opvolgde en met hem op de riddercedul van omstreeks
1460 voorkomt. Deze Arent had bij zijn vrouw S o p h i a v a n R o s s u m , dochter
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van Goswinus en Moralda Steck, welke in 1497 of 1499 overleed en te Doornenburg
werd begraven, geen kinderen, waardoor zijn zuster J u t t a , in eerste huwelijk met
Dirk van Wees en in tweede met Otto van Haeften getrouwd, hem in 1494 als vrouwe
van Gameren opvolgde. Zijn andere zusters waren A l a r d a , gehuwd met Johan
van der Donck en A l e i d i s , met Johan van Bockhoven, heer van Olmen.
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2

Zie: W. d e H a a s , Het geslacht Piech in Heraldieke Bibliotheek IV (1881), 157-159.
Verzijl

[Pieck, Gijsbert (1)]
PIECK (Gijsbert) (1), bijgenaamd de Goede, overl. te Beesd in 1436, zoon van Arnt
(die voorgaat) en I d a v a n B u r e n . Hij was heer van het Hooge, Lage en Blauwe
Huis te Beesd. Het Lage Huis had hij in 1424 van Willem van Buren gekocht. Hij
kreeg in 1414 van hertog Reinald de ambtmannie van Beesd en Renooi in
pandschap, in 1413 rentmeester van Gelder, 1414-16 raad en overste-rentmeester
van Gelder, werd in 1417 met zijne broeders te Gorinchem gevangen. In 1418 was
hij met Otto Pieck in dienst van Jan van Beieren, wiens raad hij in 1419 was, in 1420
werd hij thesaurier van Holland en nam hij in genoemd jaar deel aan het beleg van
Leiden; in 1421 pachtte hij den tol te Gorinchem. Wederom, in dienst van Gelderland
getreden, komt hij 1423, 1428 en 1434 voor als raad van hertog Arnold en wordt hij
in 1430 toekomende rentmeester van Gelder genoemd; in 1433 was hij
magescheidsvriend van Johan van Langerack, ridder. Hij was gehuwd met l d e l a r d
d e S w a r t Mards dr. en daarna in 1426 met W i l h e l m i n a v a n H e u k e l o m
v a n A c k o o i , erfgename van het Westerholt en het Blauwe Huis te Beesd, welke
nog in 1458 leefde, doohter van Walraven en Johanna van de Merwede. Uit het
eerste huwelijk: een dochter A l e i d i s , welke met A r e n t , heer van H e r l a e r
huwde, die in 1473 niet meer in leven was en met wien zij het kartuizerklooster te
Vucht stichtte, zij was in 1473 hertrouwd met G e r a r d v a n S t r i j e n , welke vóór
1482 overleed, terwijl zij in 1486 overleed. Uit Gijsbert's tweede huwelijk: A r n t ,
heer van het Hooge Huis en van half Asperen (de andere helft behoorde aan Rutger
van den Boetzelaer), ambtman van Beesd en Renooi, welke zich in 1442 bij het
verbond der drie Kwartieren voegde, verzoende zich in 1457 met den hertog van
Gelder, werd 1465 en 1473 met Beesd beleend en stierf waarschijnlijk in
laatstgenoemd jaar, in 1444 gehuwd met Belia van Polanen, vrouwe van half
Asperen, dochter van Otto en Johanna van Voorst, vrouwe van Voorst en Keppel,
welke 1478 stierf; W a l r a v e n , heer van Wolfswaard en van het Lage Huis te
Beesd, was in 1459 ambtman van Beesd en Renooi, op de riddercedul te Beesd
omtreeks 1460, was getuige in 1480 bij het verdrag van Frankrijk en Gelderland,
cedeerde in 1492 met zijn breeder Otto en zuster Adriana het goed hunner zuster
Aleidis Pieck aan het kartuizerklooster te Vucht, werd in 1492 met het Lage Huis
en den molen van Enspiek beleend en was in 1493 niet meer in leven, huwde
Catharina van Berchem, doehter van Corsten en Margriet Coelput en hertrouwde
in 1460 Maria van Strijen, dochter van Hugo, heer van Sevenbergen en van Geertruid
van Heesbeen; O t t o , heer van Tienhoven en het Blauwe Huis te Beesd, schepen
van Beesd 1458, was in 1473 huwelijksvriend zijner zuster Aleidis, in 1482 met zijn
broeders en zusters vermeld, verkocht met zijn vrouw Joanna van Vianen, dochter
van Hendrik en Gillisje van Herlaer, vrouwe van Jaarsveld, deze heerlijkheid in 1483
aan Willem de Cocq van Necrijnen en overleed in 1507; W a l r a v i n a , huwde Johan
heer van Blitterswijck en daarna met Barthold van Baexen; A d r i a n a , huwde Godert
van Erp, heer van Vechel; J u t t a huwde met Jueyn Mol, heer van Leedbergen.
2

Zie: W. d e H a a s , Het geslacht Pieck in Heraldieke Bibliotheek IV (1881),
131-135, 140-141, 149.
Verzijl
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[Pieck, Gijsbert (2)]
PIECK (Gijsbert) (2), overI. te Bommel in 1493, kleinzoon van den voorgaande,
zoon van A r n t en B e l i a v a n P o l a n e n , was heer van half Asperen en
Zuilichem. Hij was 12 Maart 1480 tegenwoordig bij het sluiten van het verdrag
tusschen den koning van Frankrijk en den hertog van Gelder tot onderlinge hulp
tegen Oostenrijk en Cleef. Wessel van den Boetzelaer, die de andere helft van
Asperen bezat, had in 1480, tegen den zin van Gijsbert Pieck, bourgondische
bezetting in zijn kasteel genomen; Gijsbert riep toen de bevolking van Asperen te
wapen, waarop de Bourgondiërs op hen en de Gelderschen aanvielen, die het te
kwaad kregen en in het klooster der Kruisbroeders en het slot van Gijsbert Pieck
vluchtten. Gijsbert Pieck ontweek, onder voorgeven hulp tot ontzet te halen, den
strijd. Omdat hij de geldersche zijde hiefd, verloor hij zijn gedeelte van Asperen,
maar verzoende zich later met den hertog van Bourgondië en kreeg toen zijn gedeelte
terug. Hij was verbitterd op zijn broeder W a l r a v e n , wijl die te veel van zijn vader
verkregen had, misschien ten gevolge, dat hij zijn slot Asperen verloren had en
Walraven het Hooge Huis te Beesd bezat. Zoodoende en onder voorwendsel, dat
Walraven gelderschgezind was, nam hij hem gevangen en gaf hem in bewaring
aan zijn broeder C o r n e l i s , die evenals hij den Bourgondiërs was toegedaan.
Hertog Karel sloeg toen het beleg voor het slot te Beesd, terwijl ondertusschen
Gijsbert Pieck de abdij van Marienwaard plunderde. Hij werd echter door den hertog
gevangen genomen, die hem lijfsbehoud toestond, wanneer hij zijn broeder Cornelis
wist te bewegen het slot Beesd over te geven. Daar deze echter hiervan niets wilde
weten, werd Gijsbert Pieck te Bommel op een fluweelen kleed onthoofd. Hij was
omstreeks 1460 gehuwd met J o s i n a v a n H e r l a e r , vrouwe van Zuilichem,
dochter van Arend en Lijsbeth van Brakell, en hertrouwde daarna A d r i a n a v a n
H a e f t e n v a n R e n o y , dochter van Nicolaas en Catharina de Cocq van Opijnen.
Uit het eerste huwelijk o.a. F r e d e r i k , heer van half Asperen, in 1481 met Zuilichem
en in 1515 met het Hooge Huis beleend, was ambtman van Beesd en Renooi, welk
ambt de hertog in 1502 aan Steven van der Capellen gaf, dat hij later echter terug
ontving; hij stierf omstreeks 1518 kinderloos. Zijn zuster W i l h e l m i n a , als
erfgename haars broeders, vrouwe van Zuilichem, het Hooge Huis en de ambtmannie
van Beesd en Renooi, huwde 1499 E v e r t v a n D o e r n e .
2

Zie: W. d e H a a s , Het geslacht Pieck in Heraldieke Bibliotheek IV (1881),
137-139.
Verzijl

[Pieck, Jacob]
PIECK (Jacob), heer van IJzendoorn, overl. te Tiel 29 Juni 1570, aldaar begraven,
zoon van H e r m a n P. heer van Enspiek 1488, ambtman van Tieler- en
Bommelerwaarden 1494 en 1495 en van J o h a n n a v a n W e n a v a n
G i e s s e n b u r g , werd in 1516 met goed te Buren beleend, bezegelde in 1538 nit
het kwartier van Nijmegen het tractaat, waarbij Willem van Cleef tot opvolger van
hertog Karel werd aangenomen, was in 1539 als gedeputeerde uit de Nederbetuwe
op den Landdag en werd door dezen in 1541 naar den Rijksdag te Regensburg
gezonden. 22 Maart 1545 werd hij tot Raad in het Hof van Gelder aangesteld, welk
ambt hij met eere bekleedde, want in het laatst, van 1563 getuigde het Hof van hem,
dat hij in de land- en stadrechten en oude gebruiken en costumen zoo wel ervaren
was, dat men, indien hij als Raad zou aftreden, zijns gelijke niet zou weten te
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bekomen. Dit in aanmerking genomen en ook wegens zijn hooge jaren, kreeg hij
vergun-
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ning, om met behoud van zijn plaats in het Hof, te Tiel te mogen wonen. Als inwoner
dezer plaats was hij 14 Oct. 1566 tegenwoordig bij het toen gesloten verdrag
tusschen de regeering en de burgers en gaf 5 Juli 1568 hierover een verklaring. Hij
komt op de eerste riddercedul van Nijmegen voor, deelde in 1548 met zijn kinderen,
procedeerde 1551-53 voor het leengerecht tegen Johan van Zoelen over het Hooge
Huis te Beesd en andere leengoederen door Arend Pieck van Asperen nagelaten.
Als pandheer van ¾ van het ambt van Maas en Waal, presenteerde hij in 1565 tot
ambtman zijn schoonzoon Johan Mom, die niettegenstaande den tegenstand der
Ridderschap door het Hof werd aangenomen. Hij was gehuwd met M a r i a v a n
B a l v e r e n , dochter van Zeger en Mechteld van Riemsdijck, vrouwe van IJzendoorn
en Dreumel, beleend 1535, en hertrouwde in 1542 met H e r m a n n a v a n d e r
H o v e l i c h . Uit het eerste huwelljk: H e r m a n , heer van IJzendoorn, daarmede
beleend 1545 en 1546, heer van de helft van Dreumel, daarmede beleend 1545,
op de riddercedul van Nijmegen 1555, overl. 1561, huwde met Barbara van
Middachten, welke met Arnt de Cocq van Opijnen hertrouwde, dochter van Antonie,
heer van Middachten en van Anna van Arnhem; Jelis (die volgt); A n n a , huwde
volgens huw. contr. 27 Maart 1560 J o h a n M o m , heer van Kemmena, op de
riddercedul van Nijmegen 1570 en 1575, ambtman van Maas en Waal 1565,
vermoord 1575, zoon van Frederik en van Johanna van de Poll; N i c o l a a s of
C l a a s , heer van Zuilichem en het Hooge Huis, ambtman van Beesd en Renooi,
drost van Leerdam, in de ridderschap van Nijmegen 1555-1586, overl. 1591, huwde
1553 Wilhelmina van Doerne, dochter van Gijsbert en Magdalena van Buchel,
vrouwe van Beesd, Zuilichem en de ambtmannie van Beesd en Renooi, hertrouwde
Gertruid Cloeck, dochter van Cracht en Geertruid van Brakel; S e g e r , edelman
van den graaf van Cuilenborg; I s a b e l l a , huwde Johan Schenck van Nydeggen,
drost van Middelaer, en hertrouwde met Steven van Rossum, heer van Poederoijen
en Nyveld, zoon van Jan en Odilia van Zuylen van Nyveld; zij erfde Zuilichem en
het Hooge Huis te Beesd van haar broeder Claas, daarmee beleend 1591, verkocht
Zuilichem aan Dirk Pieck van Tienhoven en overleed kinderloos in 1592.
Zie: W. d e H a a s , Het geslacht Pieck in Heraldieke Bibliotheek IV (1881),
161-164; 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 Kwarlier
van Nijmegen, 22, 88, 92.
Verzijl

[Pieck, Jelis]
PIECK (Jelis), heer van Enspiek, overl. in 1589, zoon van den voorgaande, werd
heer van Enspiek door transport van Johan van Weerdenburg, schepen van Deil
1555 en 1558, op de riddercedulen van Nijmegen 1555-79. Hij was een van de
verbonden edelen, teekende namens de Ridderschap van Nijmegen de Unie van
Brussel in 1577 en die van Utrecht in 1579, teekende in hetzelfde jaar de landrechten
van Tieler- en Bommelerwaarden, werd 20 April 1580 tot Raadsheer van het Hof
van Gelder benoemd en in 1581 met Barthold van Gendt, heer van Loenen,
gecommitteerd om de officieren, ridderschappen en magistraten in Tiel en Bommel,
Tieler- en Bommelerwaarden, Beesd en Renooi den eed af te nemen. Hij was in
eersten echt gehuwd met J u d i t h v a n R u i t e n b u r g , erfdochter van het Gulden
Spieker, en vervolgens met A l l a r d a v a n G e n d t , dochter van Willem, heer van
Loenen en Margaretha van der Leij. Uit het eerste huwelijk o.a. een zoon J a c o b ,
heer van Enspiek, beleend 1589,
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op de riddercedul van Nijmegen 1576-92, schepen van Deil. Uit het tweede o.a.
W i l l e m , heer van het Hooge Huis te Beesd en ambtman van Beesd en Renooi,
drost van Culenborg, beleend 1592, op de riddercedul van Nijmegen 1591-1632,
overl. 23 Juli 1634, begraven te Beesd.
2

Zie: W. d e H a a s , Het geslacht Pieck in Heraldieke Bibliotheek IV (1881),
167-169; 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, 22.
Verzijl

[Pieck, Willem Hendrik]
PIECK (Willem Hendrik), geb. 16 Juli 1698, overl. te 's Gravenhage 28 Mei 1762,
zoon van K a r e l en M a r g a r e t h a J a c o b a d u F a g e t v a n A s s e n d e l f t ,
was heer van Brakel, ter Does, Enspiek, Zoelen en Aldenhage, geadmitteerd in de
Ridderschap van Nijmegen 15 Oct. 1720, gecommitteerde ter Generale Staten en
in de Generaliteitsrekenkamer, ambtman van Beesd en Renooi, ridder der Duitsche
Orde in de Balije van Utrecht, commandeur van Rhenen en burgemeester van Tiel.
Hij was 11 Nov. 1732 te Spijk gehuwd met E l i s a b e t h L o u i s a v a n A e r s s e n
(ged. te 's Gravenhage 18 Oct. 1714, overl. na 1750), dochter van Frans, heer van
Sommelsdijk, Spijk en de Plaat, en van Maria van Aerssen, vrouwe van Wernhout.
Hun zoon Anne Frans Willems gaat hiervoor.
2

Zie: W. d e H a a s , Het geslacht Pieck in Heraldieke Bibliotheek IV (1881), 172;
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, 365.
Verzijl

[Piepers, Willem Johannes]
PIEPERS (Willem Johannes), tweede zoon van den secretaris van Staat Marinus
(dl. III, kol. 971) en van G e r a r d i n a U d e m a n s . Hij was te Middelburg geboren
26 Juni 1794, in 1814 2e commies aan het dept. van oorlog, in 1822 referendaris
2e kl. bij den Raad van State, secretaris eener commissie tot wijziging der grondwet,
in 1838 secretaris van den Raad van State, in 1841 lid, in 1858 ondervoorzitter van
dit lichaam. Ten gevolge van een beenbreuk overleed hij 15 Oct. 1861. Hij was 27
Dec. 1815 gehuwd met zijn nicht, H e n d r i c a C l a r a H a r i n g m a n , jongste
dochter van den Schout-bij-nacht Jan Schreuder Haringman en Geertruida Jacomina
Booms. Zijn zoon was Marinus Clarinus Jan (dl. IV, kol. 1072).
van Beurden

[Pieters, Rudolf Hendrik]
PIETERS (Rudolf Hendrik), geb. te Amsterdam 28 Aug. 1795, hoofdonderwijzer
van 's Rijks lagere school te Roermond, overl. aldaar 25 April 1844, gaf verschillende
werken uit: Oefeningen in het kunstmatig lezen; Verkorte gewijde geschiedenis;
Grondbeginselen der rekenkunde ten dienste der scholen. Hij richtte met anderen
een letterkundigen kring op, waarvan nog een dichtbundel uitkwam, wearaan Pieters
medewerkte. Hij deed in zijn tijd veel voor de verheffing van het onderwijs en richtte
een ‘onderwijzerskring’ op, waarop alle onderwijzers van het district bijeenkwamen,
om over de belangen van het onderwijs van gedachten te wisselen en elkander van
raad en voorlichting te dienen. Zijn broeder H. J o h a n n e s H. P i e t e r s , geb. 4
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Januari 1805 te Amsterdam, volgde hem op. Deze gaf eene verzameling gedichten
uit te Antwerpen gedrukt, getiteld: Deugd en onschuld. Hij was medestichter van
het letterkundig genootschap ‘de Lelie’, nam in 1863 pensioen en overlfied te
Roermond 1 December 1885.
van Beurden

[Piggen, Henricus]
PIGGEN (Henricus), geb. te Berkel 5 Mei 1804, overl. te Oss 14 Jan. 1888, zoon
van J u d o c u s H u b e r t u s P. en A d r i a n a D e n i s s e n .
Op eenigszins gevorderden leeftijd begon hij zijn
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studies aan de seminariën van het vicariaat den Bosch, die hij schitterend
voleindigde, zoodat hij nog vóór zijn priesterwijding, in 1831, werd benoemd tot
leeraar aan het klein-seminarie, waar hij in 1836 werd aangesteld tot praefectus
studiis. In 1838 volgde zijn benoeming tot professor in de H. Schrift aan het
groot-seminarie te Haaren, waar hij bleef doceeren tot zijn aanstelling als pastoor
te Geffen in 1852. Daarop volgde in 1861 de benoeming tot pastoor-deken te Oss,
in 1870 gevolgd door de aanstelling als kanunnik van het kathedraal kapittel van
St. Jan te 's Hertogenbosch. In 1872 legde hij de pastorale zorg te Oss neder, bleef
deken van het dekenaat tot 1884, nadat hij in 1878 nog benoemd was tot ‘provisor
in spiritualibus’ van het groot-seminarie en tot ‘index synodalis’ van het Bisdom.
Zijn geschilderd portret hangt in het St. Leonardus-gesticht te Oss.
Zie: dagbl. Het Huisgezin, 20 Jan. 1888 en S c h u t j e s , Gesch. Bisd. den Bosch
III, 669.
Cunen

[Piso, Dr. Willem of Gulielmus]
PISO (Dr. Willem of Gulielmus) (zijn eigenlijke naam zou Guillaume Lepois geweest
zijn) werd te Leiden in 1611 geboren, studeerde aldaar en promoveerde er in 1630
tot medicinae doctor (hoewel hij in het Alb. stud. en in de Bronnen t.d. gesch. d.
Univ. L. niet voorkomt; eerst 4 Mrt. 1645 is hij in het Alb. ingeschreven als doctor
med., 34 jaar oud, in dienst van graaf Maurits van Nassau). Eerst vestigde hij zich
eveneens in zijn vaderstad, doch ging later naar Amsterdam, waar hij in 1655
inspecteur van het Collegium Medicum was. Hij wordt door Nicolaas Tulp (dl. III,
kol. 1250) genoemd als een der aanwezigen bij een lijkopening door v a n
M e e k e r e n . Hij vergezelt in dienst van de Westindische Compagnie als lijfarts
den landvoogd van Brazilië graaf Joan Maurits van Nassau (dl. I, kol. 1222),
gedurende diens landvoogdij van 1636 tot 1644. Aan Piso hebben wij de kennis der
ipecacuanha te danken, die hij het eerst beschreef en als geneesmiddel in Europa
invoerde. Bovendien heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt door de uitgave van
alle werken van Dr. Jacobus Bontius (dl.III, kol. 137). Hij publiceerde: Historia
naturalis Brasiliae, auspicio et beneficio illustriss. J. Mauritii Com. Nassau illius
Provinciae et Maris summi Praefecti adornata, in qua non tantum plantae et animalia
sed et indigenorum morbi, ingenia et mores describuntur et iconibus supra quingentas
illustrantur, contin. G u i l . P i s o n i s de Medicina brasil. lib. IV, G e o r g .
M a r g g r a f i i histor. rer. natur. brasil. libr. VIII a J o a n n o d e L a e t ordin. digesti
(Lugdun. Batav. apud Franciscum Hackium et Amstelodami apud Lud. Elzevirium
1648). Reeds in 1658 volgde een nieuwe folio-uitgave met den titel: G u l i e l m i
P i s o n i s Medici Amstelaedamensis de Indiae utriusque re naturali et medica libri
quatuordecim, quorum contenta pagina sequens exhibet (Amstelaedami apud
Ludovicum et Danielem Elzevirios 1658). Hierin werden de werken van Bontius
gepubliceerd, doch van hem zelf: Historiae Naturalis et Medicinae Indiae Occidentalis
libri quinque en Mantissa aromatica, sive de Aromatum cardinalibus quatuor et
plantis aliquot Indicis in Medicinam receptis, relatio nova, terwijl er van Dr.
G e o r g i u s M a r k g r a a f f , uit Lipstad, opgenomen zijn: Tractatus Topographicus
et Meteorologicus Brasiliae, cum Observatione Eclipsis Solaris, quibus additi sunt
illius et aliorum Commentarii de Brosiliensium et Chilensium Indole et Lingua. Vaak
heeft men P. van plagiaat beschuldigd, omdat in deze tweede uitgave niet meer
zoo streng gescheiden waren zijn
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eigen mededeelingen en de waarnemingen van Markgraaff, wat wel het geval was
in de eerste editie. Waar echter P. in den eersten druk aan M. den grootsten lof
toezwaait, en hemook in den tweeden steeds met groote vereering noernt, wil mij
dit niet zeer billijk toeschijnen, te meer niet waar hij nadrukkelijk mededeelt, wat hij
gedaan heeft, ‘opdat niet de een of andere kwaadwillige zou rondstrooien, dat ik
mijn geschriften met gestolen kleuren versier.’
Zie: Biogr. Lex. d. hervorrag. Aertzte van G u r l t e n H i s c h , i.v.; H a e s e r ,
Geschichte der Medizin; M.A. v a n A n d e l , Willem Piso, een baanbreker der
tropische geneeskunde in Bijdr. t.d. Gesch. d. Geneesk., Jaarg. 1924; Encycl. Winkler
Prins, i.v.; L.S.A.M.v. R ö m e r , Historische Schetsen (Batavia 1921).
von Römer

[Planche, Jacques de la]
PLANCHE (Jacques d e l a ), geb. waarschijnlijk te Belle in de Zuidelijke
Nederlanden. Hij had een commissie van admiraal Dolhain gekregen, en zich bij
de Watergeuzen aangesloten. In najaar 1570 zit hij op verzoek van Alva te Londen
in de gevangenis. Op 19 Nov. 1570 schrijft de Prins van Oranje aan koningin
Elisabeth om hem vrij te laten. Het schijnt, dat dit verzoek is ingewilligd, want in
1571 komt hij voor als lidmaat der Waalsche kerk te Londen. Verder wordt zijn naam
niet meer genoemd.
Zie over hem: K e r v y n , Relations Politiques VI, 14; Calendar of State Papers,
Foreign Series, Elisabeth (1569-71), 370; Publications of the Huguenot Society,
Returns of Aliens dl. X, part 2, 154.
Vogels

[Platea, Johannes de]
PLATEA (Johannes d e ) of v a n d e r S t r a e t e n , d e L i r a , v a n L i e r , werd
kanunnik in de Sint-Janskerk te 's Hertogenbosch 1457. Te voren was hij reeds
kanunnik en scholaster van de Sint Rombautskerk te Mechelen 1433. Als zoodanig
hield hij geen verblijf te Mechelen, 1455 woonde hij te Brussel als officiaal van
Kamerijk, en 1470 te 's Hertogenbosch, waar hij 1460 het dekenschap van het
kapittel van St. Jan had verkregen, dat hij 2 Juni 1477 aan een opvolger overliet.
Hij bezat ook een kanunnikdij in Sint-Donaas te Brugge. Sinds 1480 was hij
onderdeken van het kapittel van Sint-Rombauts te Mechelen, waar hij overleed. Hij
werd begraven in deze kerk bij het graf zijner moeder. S c h u t j e s zegt, volgens
C o p p e n s , dat hij overleed 21 Dec. 1500. B a e t e n geeft als sterfdatum 1 Maart
1488 of 1489. Het Obituarium van Corsendonk bij Turnhout vermeldt op 1 Maart:
‘Joh. de Platea can. Mechl.’. Volgens L a e n e n schonk hij 1498 een legaat voor
de vroegmis, die bij den eersten slag der werkklok in St. Rombauts moest gelezen
worden, en gaf hij bij testament 1489 een som voor een geschilderd glasraam en
een bijdrage voor de vereeniging van arme en oude priesters te Mechelen. Een
dezer data bij L a e n e n 1498 of 1489 is zeker fout. In dien tijd waren er nog
verschillende personen, die den naam van Joh. de Platea droegen. Een prior van
dien naam bestuurde 1454-66 het karmelietenklooster te Mechelen en 1470 te
Utrecht. Een Johannes de Platea, deken van de Sint Janskerk te Luik, overleed
1490 (B e c d e l i è v r e , Biogr. Liégeoise (1836) I, 173). Een Joh. de Platea, zoon
van Joh., raadsheer van den Grooten Raad te Mechelen, werd op achtjarigen leeftijd
kanunnik en cantor van Sint-Rombauts te Mechelen (1516-40). Joh. de Platea, geb.
1515, pastoor te Geffen, N. Br., verkreeg 28 Febr. 1565 een kanunnikdij in de
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Sint-Janskerk te 's Hertogenbosch, waar hij verbleef en overleed 21 Dec. 1588; hij
werd in de Sint-Jan begraven.
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Zie: C o p p e n s , N. beschr. bisd. 's Hertogenbosch II, 86; S c h u t j e s , Gesch.
bisdom 's Hertogenbosch IV, 242, 243, 268, 269; J. B a c t e n , Naamrollen kerk.
gesch. Mechelen I, 264; J. L a e n e n , Histoire de l'église mélrop. de St. Rombaut
(Mal. 1919) I, 188, 243, 246, II, 290, 293; Annales acad. royale d'archéol. de Belg.
(Anv. 1901) 5 série III, 309.
Fruytier

[Plekenpol, Henricus Antonius Franciscus]
PLEKENPOL (Henricus Antonius Franciscus), geb. 1796, priester gewijd 1823,
pastoor te Nibbixwoude 1837-46 en daarna te Spierdijk 1846, overl. 1869.
Nibbixwoude was een statie van 325 communicanten. Vroeger waren er drie
kerkjes, welke tot een zijn teruggebracht. De nieuwe kerk was zoo slecht gebouwd,
dat zij moest afgebroken worden en opnieuw gebouwd. Pastoor Plekenpol heeft
zijn uiterste best gedaan om de schulden voor dezen nieuwen bouw af te lossen
(Bijdr. Haarlem XL, 430). Ten voordeele van de kerk gaf hij de volgende vertalingen
uit het Hoogduitsch uit te Leiden bij J.W. van Leeuwen in 1840: Onderrigtingsboek
der Christelijke wellevendheid, eenebijdrage tot algemeene volksbeschaving van
B e r n . G a l u w e , Vorst-bisschop van Brixen, en: Vloek en Zegen, of God tuchtigt
den zondaar en behoedt de zijnen; verhaal voor de jeugd van J.B. K l a a r .
Zie: Cath. Nederl. Stemmen VI (1840), 44; Bijdr. bisdom Haarlem XXXVII, 367,
368; Godsdienstvriend LVI, 143.
Fruytier

[Pleuren, Bernardus van]
PLEUREN (Bernardus v a n ), geboren Amsterdammer en zoon van H e r m a n
v a n P l e u r e n Jacobszoon, geb. 1687, overl. 1742, gehuwd 1721 met S u s a n n a
M y l i u s Abrahamsdr., geb. 1701, overl. 1735. Hermanus woonde in de Kalverstraat
bij de St. Luciensteeg. Bernardus werd Gouverneur der Molukken en commandant
van Amboina, vertrok 8 Maart 1775 met het schip ‘Ouwerkerk’ van Makassar naar
Ambon en nam 8 Juni het bestuur van Abraham van der Voort over. Hij overleed te
Batavia 30 Mei 1786. Hij werd in een kennisgeving omschreven als gouverneur van
Amboina, Raad extra-ordinair van Nederlands Indië en Directeur van de Bank
Courant en Bank van Leening te Batavia, enz. Hij huwde op 1 Juni 1758 te Batavia
met A n n a d e W i j s en hertrouwde op 20 December 1766 aldaar met E l i s a b e t h
v a n R h i j n Willemsdr. Uit het tweede huwelijk zeven kinderen, waarvan het vierde
A l e t t a A n t o n i a , geb. te Ambon 13 April 1776, huwde te Amsterdam in de
Waalsche kerk 13 April 1802 met J a c o b d e F l i n e s , sedert 27 Februari 1793
notaris aan het Hof van Holland, geboren te Amsterdam 1764, zoon van Sybrand
en Henriëtta Johanna Dabenis; Aletta Antonia stierf te Amsterdam 12 Nov. 1843.
Zij was na den dood van Jacob de Flines op 23 Januari 1806 nog hertrouwd met
H e n d r i k F y k o -z n . d e V a l k , bouwmeester en aannemer te Amsterdam, overl.
1833.
Zie: Maandschr. Ned. Leeuw Febr. 1930, 52 enz.
van Beurden

[Plockhoy, Pieter Cornelisz.]
PLOCKHOY (Pieter Cornelisz.), geb. te Zierikzee, overl. in Nieuw-Nederland,
geboorte- en sterfjaar zijn onbekend. In de dagen der kentering van de macht der
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Puriteinen in Engeland, omstreeks 1658, vertoefde hij in Londen; hij zelf behoorde
waarschijnlijk tot de Doopsgezinden. Voor de verwezenlijking van zijn idealen op
kerkelijk gebied wendde hij zich tot Cromwell. De protector had hem persoonlijk
aangehoord en kennis genomen van twee aan hem gerichte brieven, waarin hij hem
vurig bad om gelijkheid voor allen in zake de religie. Zijn ideaal was, dat er in iedere
stad een algemeene christelijke ver-
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gaderplaats zou gebouwd worden, waarin voor allen de H. Schrift werd gelezen,
waarna dan ieder gelegenheid moest hebben zijn overtuiging omtrent het
voorgelezene te uiten. Alle secten zouden er dan allengs aan wennen in één tempel
samen te komen, waardoor het rijk van Christus zich veel verder dan thans zou
kunnen uitbreiden. Na Cromwell's dood, 3 Sept. 1658, gal hij den moed niet op. Hij
liet zijn brieven aan C. drukken onder den algemeenen titel: The way to the peace
and settlement of these nations (1659). Al waren de tijdsomstandigheden niet gunstig,
toch liet het denkbeeld eener algemeene broederschap hem niet los; allengs kwam
bij hem de vraag boven, hoe het mogelijk zou kunnen zijn het schrille contrast
tusschen rijkdom en armoede op te heffen. Zijn ideeën legde hij neer in het geschrift:
A way propounded to make the poor in these and other nations happy, by bringing
together a fit, suitable and well qualified people into one house-hold government or
little commonwealth (1659). Hiertoe moesten dan eenige vermogenden het kapitaal
verstrekken om de broederschap tot stand te kunnen brengen. Hij stelde zich voor
vier categorie ën uit te noodigen: landbouwers, koop- en ambacht slieden,
zeevaarders en visschers en meesters in kunsten en wetenschappen. Men zou zes
uren daags werken, met uitzondering der loondienaars, wier dagelijksche arbeidstijd
12 uur zou zijn, totdat ook zij voor het lidmaatschap in aanmerking konden komen.
Er zou geen gemeenschap van goederen zijn, ieders eigendomsrechten van roerende
en onroerende goederen bleven gewaarborgd. Ieder zou deelen in de winst door
de gemeenschap gemaakt. De maaltijden zouden gemeenschappelijk zijn. Huwen
buiten hun kring was veroorloofd. Het bestuur zou berusten bij een gouverneur van
omstreeks 40 jaar, door de leden te kiezen, met drie mannen naast zich belast met
het beheer der gelden van het genootschap, om het jaar af te treden. Het geschrift
had echter weinig vat op de tijdgenooten van den wuften Karel, die sedert 1660 den
troon der Stuarts weer beklommen had. R. vestigde nu zijn aandacht op
Nieuw-Nederland, waar sedert het charter van 1629 het land voor de zoogenaamde
patroonschappen open stond. Hij trad daarom in onderhandeling met den magistraat
van Amsterdam en gaf een pamflet uit: Kort en klaar ontwerp dienende tot een
onderling accoort om den arbeid, onrust en moeijelijkheit van alderleij
handwercxluijden te verlichten door een onderlinge compagnie of volkplanting aan
de Zuijt-rivier in Nieu- Nederland op te rechten (Amsterd. 1662). Naar de gewoonte
dier tijden was er een klinkdicht aan toegevoegd door den bekenden rijmelaar Karel
Verloove, en eenige ‘prikkelvaerzen’ van Jacob Steendam, den dichter van Nieuw
Nederl. Het verscheen naar aanleiding der overeenkomst door hem op 9 Juni 62
met burgemeesteren van Amsterdam aangegaan, waarbij P. op zich genomen had
om met 24 anderen met hun gezinnen, te zamen vormende een sociëteit, per eerste
scheepsgelegenheid naar genoemde kolonie te vertrekken, waar zij in het Swanendal
zooveel land konden kiezen, als zij bebouwen konden, welke akkers zij in vollen
eigendom zouden bezitten. Voorts genoten zij vrijheid van tienden en van belasting
voor den tijd van 25 jaar. Aan elken deelnemer zou een leening van 100 gld. verstrekt
worden voor uitrusting en overtocht, vrouwen en kinderen kregen van stadswege
vrije passage. Overigens werd P. volledige vrijheid van regeling en inrichting der
kolonisatie toegestaan. De kolonisten, evenals hij, allen doopsgezind, hebben
Amerika in goeden welstand bereikt en er het land aan de Delaware of Zuidrivier in
bezit

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

809
genomen. Echter viel kort daarna dit gebied in handen der Engelschen (6 Sept.
1664). Sir Robert Carr stelde zich in het bezit der Delaware, vernietigde de geheele
nederzetting en verdreef de ingezetenen. Hun verder lot is onbekend. Men weet
alleen, dat dertig jaar later, in 1694 in Germantown (Pennsylvanië), gesticht en
bewoond door Doopsgezinden uit Crefeld, een ellendige blinde man verscheen,
door zijn vrouw vergezeld. Het bleek Plokhoy te zijn. Uit medelijden gaf men hem
aldaar voor zijn leven een stukje land voor huis en tuin, dat voor hem gebouwd en
aangelegd zou worden door Jan Doeden en Willem Rettinghuizen. In Holland was
deze idealist zoo geheel vergeten, dat een zekere A b r a h a m v a n A k k e r e n
P.'s engelsche brochure als zijn eigen werk durfde vertalen en uitgeven (Amsterd.
1688), maar zoo slecht en zoo verbasterd, dat het geschrift niemands aandacht
getrokken schijnt te hebben. Na drie eeuwen werd hij nog dankbaar in de Ver. Staten
herdacht, toen in Sept. 1913 Dr. William Elliot Griffiths, predikant en auteur, naar
de trouwzaal van het raadhuis te Zierikzee een bronzen gedenkplaat overbracht,
als geschenk der nederlandsche vereeniging te Philadelphia ‘ter eere van Pieter
Cornelis Plockhoy van Zierikzee, pionier eener christelijke colonisatie in America’.
De naam Plockhoy kwam in die stad en omstreken meer voor, ook thans bestaat
hij nog. In de lidmaten-boeken der 17de eeuw wordt hij ook Ploquoy, Pluquoy en
Pluckhoy geschreven.
Zie: Q u a c k , Beelden en groepen (Amsterd. 1892); P e n n y p a c k e r , The
settlement of Germantown in het Pennsylvania Magazine of hist. and biogr. IV
(1880), 34; C a s s e l , Geschichte der Mennoniten mehr speciell ihre Ansiedlung
und Ausbreitung in Amerika (Philadelphia 1890), 59, 60; A s h e r , Bibliogr. and hist.
essay on the dutch books and pamphlets relating to New- Netherland (Amsterd.
1868), 207; V e r s t e e g , Twee vermaarde Zierikzeeërs in N. Nederl. in de N. Rott.
Crt. van 5 Nov. 1927; naar aanteekeningen van J.C.E. Bartelds.
Kossmann

[Poell, geslacht]
POELL (geslacht). Hiervan vermelden wij: E d m u n d u s G e r a r d u s , geb. te
Wachtendonck, begr. te Venlo 14 Juni 1720, was secretaris van Cruchten en
eveneens van Joannes Albertus Bouwens van der Boijen, baron van Neerijssche,
heer van Venray, Helden, Macken, Leeuwen, erfvoogd der stad Roermond, patronus
der kathedrale kerk; hij wordt als zoodanig vermeld 1687-97, ontvanger van den
Koning van Spanje, 1701-02, en ontvanger-generaal der Maas voor de Staten van
Holland 1702-20; hij huwde met M a r i a B a e n e n (ged. te Roermond 24 Sept.
1658, dochter van Adam B. en Emilia van Bracht); uit dit huwelijk o.a. G o d e f r i d u s
F r a n c i s c u s P. (ged. te Roermond 21 Mei 1688, begr. te Venlo 21 Nov. 1720),
werd 26 Juni 1717 griffier van het hooggerechtshof te Venlo en legde als zoodanig
7 Juli 1717 te 's Gravenhage en 2 Sept. 1717 te Venlo den gevorderden ambtseed
af, huwde aldaar 25 April 1712, A n t o n e t t a P a u l i n a D u r i e u x (begr. te Venlo
30 Sept. 1755); E m i l i a P e t r o n e l l a P. (ged. te Roermond 7 Mei 1693, begr.
te Venlo 5 Febr. 1772), huwde aldaar 29 Juli 1734 J o a n n e s J o s e p h B a e n e n ,
raadsheer aan het hooggerechtshof te Venlo sedert 26 Juni 1717 (begr. 14 Jan.
1749); P e t r u s J a c o b u s H y a c i n t h u s P. (ged. te Roermond 22 Febr. 1695,
begr. te Venlo 4 Maart 1772); hij was ontvanger van het hoofdkantoor der convoijen
en licenten te Venlo, huwde aldaar 1 Mei 1742 I d a M a r i a S c h e l t e m a v a n
D u r s e m a (geb. te Hoogezand
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18 Maart 1720, overl. te Venlo 12 Maart 1805, dochter van Hilarius S.v.D., kapitein
in dienst van den Prins van Oranje, en van Gertrudis Canoy), waarvan o.a. de
volgende kinderen: E d m u n d u s J o s e p h u s A n t o n i u s P. (ged. te Venlo 25
Maart 1746, overl. aldaar 25 Mei 1816), ontvanger der landsrechten en
rijksbelastingen te Venlo (in het register van den burgerlijken stand ontvanger der
douanen genoemd), later was hij advocaat; hij huwde te Montfort (L.) 28 Dec. 1774
met M a r g a r e t h a M a r i a R i j c k s z (geb. te Utrecht 30 Jan. 1742, overl. te
Venlo 20 Maart 1804, dochter van Joannes Carolus Rijcksz., drossaard van het
land van Montfort (L.) en van Margaretha Maria van Baerle); H i l a r i u s G e r a r d u s
P. (ged. te Venlo 18 Aug. 1747, overl. aldaar 7 Maart 1822), was ordinaris-raad van
het hof van justitie te Venlo 1778-89, president van genoemd hof 1789-95,
vrederechter 1796-1800; G o d e f r i d u s F r a n c i s c u s P. (ged. te Venlo 2 Oct.
1752, overl. aldaar 31 Maart 1827), was raadsheer aan het hof van justitie te Venlo.
Zie: Limburg's Jaarboek (1902), 154-155; H. U y t t e n b r o e c k , De chroniek of
het dagboek van pastoor J.C. van Postel, 7, 11, 25, 32, 37, 41, 66, 69, 72, 109, 114,
137-144, 166; J a n V e r z i j l , Genealogie Poell (m.s.).
Verzijl

[Poell, Gerard Mathieu]
POELL (Gerard Mathieu), geb. 5 Mrt. 1807 te Sevenum, destijds en tot 1836 gem.
Horst, overl. 1 Dec. 1887 te Weert, schrijver, zoon van J a n C a s p a r , onderwijzer,
en van M a r i a A n n a H o u b e n .
Hij is altijd bij het onderwijs werkzaam geweest, sedert 1826 te Venlo, sedert 1831
gedurende ruim 50 jaren te Weert, nadien rustte hij aldaar als gepensionneerd
hoofdonderwijzer. In 1851 gaf hij een werk uit, dat voor de limburgsche geschiedenis
thans nog geraadpleegd wordt, maar zeldzaam is, getiteld: Beschrijving van het
hertogdom Limburg, met 12 platen in steendruk door J.J. J a n s s e n , kunstschilder
te Weert. Het is in den Bosch gedrukt en verkrijgbaar bij den schrijver, maar op
andere ex. wordt als uitgever vermeld: Antw., J.P. van Dieren en Cie. P. was bij zijn
overlijden weduwnaar van D i m p h n a T h e r e s i a P r i n c e n .
Zie: Maasgouw jg. 9(1887), p.203.
Blonden

[Poell, Henricus Jacobus]
POELL (Henricus Jacobus), geb. te Wachtendonck omstreeks 1701, overl. te Venray
3 Dec. 1774, zoon van A r n o l d en A n n a E l i s a b e t h v a n L a n g e n , was
koninklijk pruisisch ontvanger te Broeckhuysen 1754-61; Arcen 1762-65, Venray
1766-68, secretaris van Meerlo 18 April 1763-74 en eveneens van
Broeckhuysenvorst, beëedigd 30 Oct. 1757-74. Hij was omstreeks 1749 gehuwd
metM a r i a A l d e g o n d i s d e B r u n d e L a n g e n f e l d ,dochtervanGommarus
Hyacinthus (dl. VIII, kol. 227), uit welk huwelijk negen kinderen o.a. J o a n n e s
G o m m a r u s (geb. omstreeks 1750, overl. te Capellen bij Gelder omstreeks 1814),
was secretaris van Arcen en Oeijen 1777-98, eveneens van Broeckhuysenvorst,
beëedigd 21 Nov. 1775, huwde te Venray 12 Jan. 1779 E s t h e r H e l e n a P i t s
(ged. te Venray 12 Oct. 1751, overl. te Arcen 24 Dec. 1808, dochter van Jan Pits
en Maria Anna Esther Liefkens), uit dit huwelijk J o s e p h O s w a l d J a n P o e l l
(geb. te Arcen 15 Nov. 1786, schoolmeester te Venray 1808-22, van wien de thans
nog bestaande takken dezer familie afstammen); G o d e f r i d u s H e r m a n n u s
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(ged. te Broeckhuysen 5 Aug. 1754, overl. te Capellen 13 Nov. 1826), werd 24 Juni
1779 priester gewijd, was 3 jaren kapelaan te Capellen bij
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Gelder ad sanctum Georgium en 44 jaren pastoor aldaar.
Zie: M.J. J a n s s e n e n J.J.M.H. V e r z i j l , Aanteekeningen over de families De
Brun de Langenfeld en Poell; J a n V e r z i j l , Genealogie Poell te Broeckhuysen
enz. (m.s.); F r i e d r i c h N e t t e s h e i m , Genealogie Poell te Wachtendonck enz.
(m.s.) in bezit van B.M. Berger, burgemeester van Venlo; Maasgouw (1903), 21,
(1906), 82, (1907), 14.
Verzijl

[Pollart, Dirk (1)]
POLLART (Dirk) (1), genaamd C r a e n (le Craint), overl. vóór 1482, zoon van J a n ,
heer van Exaten en Roggenbosch, en van A g n e s T r i j p p e r t s , volgde zijn vader
in zijn bezittingen op, legde 20 Sept. 1458 de verklaring af, dat zijn zoon Dirk (3)
den hof Hongerbruggen, dien hij hem als huwelijksgift had toegedeeld, verruild heeft
met Raso Bormans van Baexem tegen andere goederen; 9 Maart 1472 kwam hij
met zijn broeder Dirk (2) kanunnik te Aken in een akte van Thorn voor, als vergevers
van het St. Hieronymusaltaar te Roermond. Zijn echtgenoote J o h a n n a schonk
hem de volgende kinderen: J o h a n , heer van Exaten en Roggenbosch, draagt 20
April 1470 twee malder rogge erfpacht, welke hij van Johan in den Yseren Huet
gekocht had, over aan het altaar van St. Agatha in de kerk van Thorn; Dirk (3), die
volgt; F r a n s of Franck, drossaard van Dalenbroeck 1471-81, was gehuwd met
Vullinck van Holtmeulen; A r n o l d , vermeld 25 Aug. 1496.
Zie: J o s . H a b e t s , De archieven van het kapittel der hoogadellijke rijksabdij
Thorn I, 359, 373, 388, 389, 394, 401; H. d e l'E s c a i l l e , Genealogie Pollart in
Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1896-97), 378-379.
Verzijl

[Pollart, Dirk (2)]
POLLART (Dirk) (2), overl. na 1482, zoon van J a n e n v a n A g n e s
T r i j p p e r t s , ook D i e d e r i k o f T h e o d e r i c u s genaamd, kanunnik van O.L.V.
te Aken, volgde Egmundus de Griend als deken van het kapittel van den H. Geest
te Roermond op, als zoodanig 1435-40 vermeld; in 1435 werd hij door een bul van
paus Eugenius IV met Joannes de N o v o Lapide, deken van St. Servaas te
Maastricht, belast om het klooster van St. Elisabeth bij Nunhem te reformeeren en
onder de congregatie der reguliere kanunniken van Windesheim te brengen; 26
Sept. 1482 sloot de magistraat van Roermond een overeenkomst met Derick en
Johan Pollart, kanunniken te Aken, aangaande de uitvoering van het testament van
Johan Pollart, proost van Arnhem, waarin de stichting van een gasthuis voor eerbare
huisarmen bevolen wordt.
Zie: J.B. S i v r é , Het memorieboek van het voormalig kapittel van den H. Geest
te Roermond in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1882),
125; H. d e l'E s c a i l l e , Genealogie Pollart in Publ. enz. (1896-97), 378; Inventaris
van het oude archief der gemeente Roermond (nieuwe bewerking van April 1912),
46.
Verzijl

[Pollart, Dirk (3)]
POLLART (Dirk) (3), bijgenaamd de Jonge, zoon van Dirk (1) (zie hiervoor) en van
J o h a n n a , vermeld 1458-90, heer van Kouhlen, verruilt 20 Sept. 1458 zijn hof
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Hongerbruggen, komt 7 Aug. 1468 met Frank Pollart als scheidsrechter voor in een
geschil tusschen het kapittel van Thorn en Rutgher opghen Eynde; 27 Aug. 1470
in een akte der abdis van Thorn, Elsa van Buren, aangaande een erfpacht van twee
malder rogge, op Kukenbosch, ten voordeele van het St. Nicolaasaltaar in de
stiftskerk van Thorn; 8 Aug. 1471 als scheidsman over een erfmangeling van de
hoeve ter Ha-
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ghen onder Grathem; 10 Juni 1472 als getuige van Willem Raetzen van der Heyden,
toen deze aan Frank Pollart, drossard te Dalenbroeck, een rente van 12 rijnsche
gulden verkocht; 21 Nov. 1477 als scheidsman in een twist ontstaan tusschen het
kapittel van Thorn en Aben inghen Slaede en Hendrik Muyssen, man van Aben's
zuster Christina, betreffende Sluffkens molen, tegenover de abdij Thorn gelegen;
evenzoo 27 Dec. 1477, als deze personen zich verstaan met de abdij over het
onderhoud van den genoemden molen; 30 Juli 1480 als leenheer der abdis, bij den
verkoop van een laatbank, gelegen te Kessenich en geheeten ‘den Ghoenen Ceenis’,
door Leonard van Stockbroeck, meier van Thorn, aan Katharina van Ghoir, weduwe
van Gerard Haeck van Thorn; in 1483, 's Zondags na Pinksteren, bezegelt hij het
huwelijkscontract van Willem van Baerlo en Godefrida Mercator; 21 Dec. 1483 en
19 Juni 1490 zegelt hij als meier van Thorn een akte.
Zie: J o s . H a b e t s , De archieven van het kapittel der hoogadellijke rijksabdij
Thorn I, 373, 388-392, 401, 404, 408, 414, 415, 430; H. d e l'E s c a i l l e , Genealogie
Pollart in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1896-97), 378;
Publ. etc. (1879), 137.
Verzijl

[Pollart, Franciscus]
POLLART (Franciscus), zoon van A r n o l d u s en C a t h a r i n a C r e m e r , was
schepen van Roermond 1633-74, regeerend burgemeester 1637, 1652, 1654, 1656,
1657, werd 16 Febr. 1634 naar den Haag afgevaardigd, 19 Nov. 1637 provisor der
moederkerk, bleef 17 April 1654 borg voor de som van 600 gulden voor Jan Romer,
die 13 Jan. 1654 door den Koning van Spanje ter vervanging van zijn vader tot
scholtis van Venlo werd benoemd; 2 Mei 1656 werd hij commissaris van het 6e
kwartier der stad Roermond; kreeg 8 Febr. 1657 toezegging, dat een van zijn zoons
de eerste vaceerende plaats in het college St. Hieronymus zou krijgen, werd 12
April 1661 commissaris der wollewevers, 2 Maart 1663 belast de archieven der stad
na te zien; 5 April 1666 naar Brussel afgevaardigd, ten einde aldaar den landvoogd
met den armelijken toestand der inwoners van de afgebrande stad Roermond bekend
te maken en de zoo noodzakelijke ondersteuning te verzoeken.
Hij huwde te Venlo 18 Jan. 1627 met M a r i a R o m e r (overl. te Roermond 30
Dec. 1655), dochter van Joannes en van Lucia van Stalbergen, uit welk huwelijk:
A r n o l d u s (ged. 5 Jan. 1628, overl. te Roermond 9 Juni 1694), secretaris van
Roermond sedert 1 Juli 1656 en eveneens 1ste secretaris van het Souvereine Hof
tot aan zijn dood, huwde aldaar 15 Nov. 1669 Gertrudis de Woestingh; L u c i a (ged.
te Roermond 31 Jan. 1630); J o a n n e s (ged. te Venlo 20 Oct. 1632); G e r a r d u s
(ged. 20 Oct. 1632), beiden jong gestorven, en Joannes (2), die volgt.
Zie: A.F.v. B e u r d e n , De handelingen van den magistraat der stad Roermond
in Limburg's Jaarboek (1902), 98, 101, 113, 116, 125, 128, 138-145; Inventaris van
het oud archief der stad Roermond (nieuwe bewerking), 472, 475, 476, 481, 485,
496; J a n V e r z i j l , Genealogie Romer in Maasgouw (1922), 38; Ned. Adelsboek
(1916).
Verzijl

[Pollart, Hugo]
POLLART (Hugo), overl. na 9 Jan. 1509, was vicarius van het altaar van St. Petrus
en Paulus en van alle heiligen in de kerk van St. Jacob te Aken, werd 12 Juni 1490
door ruiling met Winandus van Tongerlo beneficiant van het altaar van de H.H.
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Herlindis, Relindis en Rumoldus in de parochiekerk van Maeseyck; later kanunnik
der domkerk van O.L.V. te Aken, stichtte hij bij
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testament van 9 Jan. 1509 een beurs tot opleiding van een armen student tot den
geestelijken stand, gedurende zes jaren. Collatoren waren de familie van den stichter
en de prior van het klooster van St. Hieronymus te Roermond.
Zie: J o s . H a b e t s , De archieven van het kapittel der hoogadellijke rijksabdij
Thorn I, 429; d e z ., Memorieboek van het klooster van den H. Hieronymus te
Roermond In Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1872),
320-321; d e z ., De studiebeurzen in Nederlandsch Limburg, 81; d e z ., Geschiedenis
van het bisdom Roermond III, 627.
Verzijl

[Pollart, Joannes (1)]
POLLART (Joannes) (1), overl. 8 Sept. 1465, zoon van J a n en A g n e s
T r i j p p e r t s , licentiaat in de beide rechten, proost van de collegiale kerk van den
H. Geest te Roermond en van St. Walburgis te Arnhem en kanunnik van St. Andreas
te Keulen, werd in 1443 door den hertog van Gelder naar het hof van Savoye
gezonden om een gemalin voor diens zoon Adolf te verwerven; was 26 Juni 1443
met Christiaan van Erpel, doctor in de rechten, uitvoerder van den uitersten wil van
Johannes de Lovano, in leven proost der collegiale kerk van St. Victor te Xanten en
zij stichtten het St. Hieronymus college te Keulen genaamd het Roermondsche huis;
in 1451 op St. Petersdag sloot hij met zijn broeders Dirk (1) genaamd Craen (le
Craint) en Dirk (2), kanunnik van Aken, en met zijn oom Arnold Trijpperts een
overeenkomst over de erfenis van Hendrik van Baerle en zijn vrouw Baetse of
Elisabeth Krenskens. In de H. Geestkerk te Roermond stichtte hij een wekelijksche
mis en twee jaargetijden voor zijn ouders, zijn broeder Dirk, kanunnik te Aken, zijn
broeder Dirk, genaamd Craen, diens vrouw en kinderen en voor zichzelf; in 1450
liet hij een prachtig koorvenster schilderen voor de kerk van het klooster van den
H. Hieronymus te Roermond, van welk klooster hij een weldoener was.
Zie: J o s . H a b e t s , Memorieboek van het klooster van den H. Hieronymus te
Roermond in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1872), 319;
J.B. S i v r é , Het memorieboek van het voormalig kapittel van den H. Geest te
Roermond in Publ. enz. (1882), 125-126; H. d e l' E s c a i l l e , Genealogie Pollart
in Publ. enz. (1896-97), 377-378; Inventaris van het oud archief der gemeente
Roermond (nieuwe bewerking van April 1912), 33-34.
Verzijl

[Pollart, Joannes (2)]
POLLART (Joannes) (2), ged. te Roermond 10 Maart 1639, overl. te Roermond 27
Oct. 1679, zoon van Franciscus, die voorgaat, en van M a r i a R o m e r , was j.u.
lic. aan de hoogeschool te Douai, werd 27 Maart 1662 tot kanunnik van de domkerk
te Roermond gekozen, ter vervanging van Gerard Bosman; hij maakte 29 Aug. 1679
zijn testament en stelde zijn broeder A r n o l d P o l l a r t (zie art. Franciscus P.) tot
algemeenen erfgenaam van zijn goederen en renten.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom Roermond III, 102-103; J a n
V e r z i j l , Genealogie Romer in Maasgouw (1922), 38; A.F. v a n B e u r d e n , De
handelingen van den Magistraat der stad Roermond in Limburg's Jaarboek (1902),
126, 223, 231; d e z ., Het verdragsboek der stad Roermond in Limburg's Jaarboek
(1908), 170; d e z ., Venlosche schepenzegels in Limburg's Jaarboek (1899), 197-198.
Verzijl
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[Pollart, Rutger]
POLLART (Rutger), overl. in 1576 (misschien een zoon van Rutger P. Johan's zoon,
die 27 Nov. 1528 in proces was met Hendrik van Kessel en Johan van der Heijden
over 12 malder rogge ten laste van 7 bunder land gelegen in de Oe te Thorn en
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23 Maart 1530 den licentiaat Jacob Hurkel tot zijn procureur in een proces voor het
keizerlijk kamergerecht te Spiers benoemde en welke 7 Sept. 1536 verklaarde 12
malder rogge schuldig te zijn aan het altaar van de H. Drievuldigheid te Thorn), komt
30 Nov. 1550 als scholtis te Thorn voor; huwde omstreeks 1555 E l i s a b e t h v a n
E r p genaamd W a r e n b e r g , dochter van Godard en van Johanna Vinck,
erfgename van het kasteel Langenveld onder Wanckum, welke als weduwe in 1576
het Warenbergsche kocht van Willem van Erp, haar neef, odch dit eerst 23 Mei 1588
in bezit kreeg wegens wanbetaling; haar kinderen, die 18 Juni 1590 deelden, waren:
J a n , heer van Warenberg, nam 20 Juli 1582 een kapitaal op van 300 gulden,
rentende 27 brab. gulden bij Vaesken, het weeskind van wijlen Johan Vosrouwer
en Katharina diens huisvrouw te Maeseyck; huwde met Margaretha van Dorne,
dochter van Hendrik, heer van Liesfeld en van Maria van Eijck; G o d a r t , kreeg het
adellijk huis te Thorn en den halven hof Bloemart te Kessenich; V u l l i n c k , kreeg
het huis Stockbroeck; A n n a , kreeg den hof Berck, huwde volgens contract 5 Febr.
1581 Godard van Keverberg genaamd Meeuwen, zoon van Jan en van Clara van
Raadt; C o r n e l i a , kloosterdame en later priorin te Daelhem (aldaar overl. 13 Febr.
1626).
Zie: 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
hoogadellijke rijksabdij Thorn I, 481, 484, 507, 524, II, 297; E. S l a n g h e n , Het
kasteel Waremberg in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg
(1879), 27-28; H. d e l' E s c a i l l e , Genealogie Pollart in Publ. enz. (1896-1897),
379-380; Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven (1905), 443, 458.
Verzijl

[Polyander, Johannes]
POLYANDER (Johannes), de vader van den volgende. Hij is bekend als scriba van
de Synode te Emden in 1571, en was sedert 1570 predikant van de Waalsche
gemeente aldaar. M e i n e r s verhaalt van een droevigen twist tusschen hem en
een deel van zijn gemeente, waarin ten slotte de hollandsche gemeente op 6 Oct.
1576 een uitspraak deed waaraan zijn tegenstanders zich, eerst na een
verdedigingsschrift van deze gemeente aan graaf Johan (31 Oct. 1576),
noodgedwongen onderwierpen. Polyander heeft 17 Juni 1576 beleden, dat hij zich
al te hard in woorden had uitgelaten. Zijn vrouw heette C h r i s t i n a v a n H o u t e n .
Zie: E. M e i n e r s , Oostvrieschlandts kerkelijke geschiedenis I (Gron. 1738), 445,
II (Gron. 1739), 3-11; J.W. t e W a t e r , Historie der Herv. kerke te Gent (Utr. 1756),
164-168; B. v a n M e e r , De Synode te Emden ('s Gravenh. 1892), 101, 148, 151
v., 221, 261; A.A. v a n S c h e l v e n , De Nederd. vluchtelingenkerken ('s Gravenh.
1909), 124-128; C. H o o i j e r , Oude kerkordeningen (Zalt-Bommel 1865), 64, 76;
J. R e i t s m a , Gesch. van de Hervorming en de Herv. Kerk (Utr. 1916), 328 v.; L.
K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk I (Amst. 1911), 7; d e z ., Het ontstaan en
de vestiging van het Prot. in de Ned. (Utr. 1924), 421 v.; H. d e V r i e s , Genève
pepinière du Calvinisme Hollandais (Frib. 1918), 222, 235; K. D i j k , De strijd over
infra- en supralapsarisme (Kampen 1912), 169, 247 v., 265; H.C. R o g g e , Johannes
Wtenbogaert II (Amst. 1875), 89, 154 v., 170, 256 v., 332, 407, 481, 509, III (Amst.
1876), 223; E.J.W. P o s t h u m u s M e i j e s , Jacobus Revius (Amst. 1895), 1, 4,
55, 164, 183 v., 190, XLVII; Ned. Archief voor Kerkgesch. XXIII (1930), 225-227.
Knipscheer
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[Polyander A Kerckhoven, Johannes]
POLYANDER A KERCKHOVEN (Johannes), zoon van den voorgaande, wiens
geslacht uit Gent afkomstig is, geb. te Metz 28 Maart 1568, overl. te Leiden 4 Febr.
1646. In 1569 vluchtten zijn ouders uit Lotharingen naar de Palts. In 1570 kwam hij
te Emden. Hij studeerde hier, te Bremen, Heidelberg en Genève. In 1591 werd hij
waalsch predikant te Dordrecht en in 1611 hoogleeraar te Leiden naast Episcopius,
die er 23 Febr. kwam. De curatoren van de hoogeschool te Leiden hoopten dat zij
samen ‘de jonghe theologen door het onderhouden der onderlingher
verdraechsaemheydt in de schole te ghewennen tot behoorlijcke betrachtinge van
vrede in de Kercke’. Eerst op verzoek van de curatoren besloot Polyander de
inauguratie van Episcopius bij te wonen. Toch bleef de verhouding vrij goed (zie dl.
I, kol. 829-832). Polyander heeft als afgevaardigde van de Staten van Holland de
Synode te Dordrecht in 1618 en 1619 bijgewoond. Daar was hij medewerker aan
de Canones en werd hij gekozen tot een der overzetters van het Oude Testament.
Op 31 Dec. hield hij de latijnsche preek over Jes. 52:7. Hij was infralapsariër. Zijn
zoon, J o h a n n e s v a n K e r c k h o v e n , heer van Heenvliet, liet in de Sint
Pieterskerk te Leiden een gedenkteeken voor hem oprichten. F. Spanheim hield
een lijkrede op hem. Hij schreef een lijkrede o.a. op Antonius Walaeus (zie dl. II,
kol. 1513 en beneden). Zijn vrouw heette J u d i t h N u y s .
Hij schreef: Varia poëmata (Genevae et Heidelb. 1587); Accord de plusieurs
passages des Sainctes Ecritures .... (Dordr. 1599); De locis definitionis, proprii et
accidentium (Dordr. 1601); Theses logicae atque ethicae (1602); Les actes
memorables des Grecs .... (Dordr. 1602); Wederlegginge eenes briefs gheschreven
bij sekeren doctore des ordens van S. Augustijn binnen Luijck .... (Leid. 1608, in het
Engelsch Lond. 1610); Responsio Joh. Pol. ad interpolata Anastasii Cocheletii
monachi Carmelitae sophismata .... (Dordr. 1610); Disputatie tegen d'aenroepinge
der reliquien der afghestorvene Heyligen, uit het Fransch van Joh. Pol. vert. (Dordr.
1611, ook in het Engelsch); Duae orationes .... de sanctae theologiae nobis in verbo
Dei revelatae praestantia et certitudine (Lugd. Bat. 1614); L' Estat des principals
questions et controverses .... (Amst. 1616); hetzelfde vert, door Jac. Trigland als:
De staat van de voornaemste quaestien ende gheschillen .... (Amst. 1616); Duae
orationes .... de Christo Immanuele .... et de cautione adhibenda ad controversias
ecclesiasticas .... (Lugd. Bat. 1618); Oratio Joh. Pol. .... de primariis falsae theologiae
auctoribus devitandis, et fidis verae doctoribus imitandis .... (Lugd. Bat. 1620; herdr.
1622); Syntagma excercitationum theologicarum .... Varias orationes ac disputationes
complectens .... (Lugd. Bat. 1621); Medulla meditationum recentiorum ecclesiae
Dei doctorum in epistola ad Colossenses .... M a t t h . T u r n e m a i n n i , cum
praefatione Joh. Pol. (Francofurti 1625 en 1626); Synopsis purioris theologiae ....
(Lugd. Bat. 1625) (zie hierover vooral: Ned. Archief voor Kerkgesch. XXIII, 161-213,
225-259; herdrukt in 1632, 1642, 1652, 1658, 1881 (de laatste uitgave ‘curavit et
praefatus est H. B a v i n c k )); Spiegel der waere bekeeringe des sondaers tot Godt
.... (Leid. 1626); Oordeel der professoren van seker boexken dat Anthonius
Hornhovius, .... uit het latijn (Amst. 1626; herdr. in 1626); Censura in confessionem
sive declarationem sententiae eorum qui in foederato Belgio Remonstrantes vocantur
.... (Lugd. Bat. 1626); Censure ofte oordeel van de professoren .... over de
belijdenisse
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ofte verclaringe van 't gevoelen der gene die in de Geunieerde Nederlanden
Remonstranten werden genaemt .... vert. door A n t o n i u s W a l a e u s (Leyd.
1627); Eere Godts, verdedight tegen den lasler Jacobi Triglandii .... of claer vertoogh
dat niet de Remonstranten of Arminianen, maer de Contraremonstranten of
Calvinianen Godts eere vernietighen (1627) hem soms ten onrechte toegeschreven,
waarschijnlijk van de hand van S. E p i s c o p i u s ; Ancker der ghelovighe siele ....
(Leid. 1628); Miscellaneae tractationes theologicae .... (Lugd. Bat. 1629); Oratio de
differentia inter consolationes ethnicas ac christianas .... (Lugd. Bat. 1636); Sermons
theologigues (Leyd. 1639); Oratio funebris in obitum eximii A. Walaei .... (Lugd. Bat.
1639); Prima concertatio anti-sociniana .... (Amst. 1640); Oratio rectoralis de charitate
erga Deum et proximum (Leyd. 1641); Oratio funebris in obitum Festi Hommii ....
(Lugd. Bat. 1642; vert. Leijd. 1642); Oratio funebris in obitum Ludovici de Dieu ....
(Leyd. 1643); De essentiali Jesu Christi Domini omnipotentis existentia ac gloria
divina .... (Lugd. Bat. 1643); Judicium et consilium de comae et vestium usu et abusu
.... (Lugd. Bat. 1644); Methodus bene concionandi.
Zijn portret is gegraveerd door C.v. Dalen en J. Suyderhoef, beide naar
Baudighem, door W.J. Delff naar Mierevelt, door A. Matham en door een onbekende
(in Alma Academia Leidensis p. 64 en Icones profess. Leyd. 1613).
Zie: B. G l a s i u s , Godgel. Ned., Biogr. Woordenboek II ('s Hert. 1853), 254-256;
H. d e V r i e s , Genève pépinière du Calvinisme Hollandais (Frib. 1918), 2, 59, 133,
195, 198, 235, 259; A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius, registers, ald. 85, 159; J.D.
d e L i n d v a n W i j n g a a r d e n , Antonius Walaeus (Leid. 1891), 3, 21, 47 v., 57,
61, 63, 76, 96-98, 101, 203; A.H. H a e n t j e n s , Simon Episcopius (Leid. 1899), 24
v., 28, 38; L o u i s D. P e t i t , Bibliogr. lijst der werken van de Leidsche Hoogl. Fac.
der Godgel. (Leid. 1894), 107-118; Bibliotheca Theol et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans 1900), 792 (no. 716 v.); H.H. K u y p e r , De Post-Acta
(Amst./Pretoria [1899]), het register in voce op blz. 521; G.P. v a n I t t e r z o n ,
Franciscus Gomarus ('s Gravenh. 1929), 5, 13, 199, 220-275 (passim), 313, 316,
411, 424-439 (passim); d e z . in Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis XXIII (1930),
225-227; H.J. H o n d e r s , Andreas Rivetus ('s Gravenh. 1930), 12, 19-21, 31, 91,
159 v., 166.
Knipscheer

[Pomerius, Henricus]
POMERIUS (Henricus), ook a P o m e r i o , d e P o m e r i o en e x P o m e r i o , een
der belangrijkste personen uit den windesheimschen kring, geb. te Leuven omstreeks
1382, overl. te Zevenborren 10 Juni 1469. Zijn eigenlijke naam was H. B o g a e r t
of v a n d e n B o g a e r t of v a n d e n B o g a e r d e . Eerst verwierf hij aan de
hoogeschool zijner geboortestad den graad van meester in de vrije kunsten en
opende daarna te Brussel een lagere school voor niet-kloosterlingen, die hij
vervolgens naar Leuven overbracht. Op dertigjarigen leeftijd als regulier kanunnik
in het klooster Domus Beatae Mariae Virginis te Groenendaal geprofest, werd hij in
1421 of 1422 prior van het gelijknamige klooster Domus Beatae Mariae te
Zevenborren, welke waardigheid hij tot het jaar 1431 bekleedde. Hij hield toen ook
eenigen tijd verblijf in Rooklooster (‘Domus Sancti Pauli’), evenals de genoemde
conventen te Groenendaal en te Zevenborren gelegen in het bosch van Soignies
of Soniënbosch, in de buurt van Brussel (verg. I o a . L a t o m u s e t I o a .
H o y b e r g i u s , Corsendonca, Antv.
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1644, p. 71 seq.). Van 1431 tot 1432 was hij prior te Groenendaal. Een weinig later
werd hij biechtvader van het windesheimsche vrouwenklooster Barberendaal (‘Domus
Vallis Sanctae Barbarae’) te Tienen (Tirlemont) en bleef zulks dertien jaren; in die
jaren liet hij aldaar een nieuwe kerk bouwen. Daarop ontmoeten wij hem als
eenvoudig regulier kanunnik in Rooklooster en te Zevenborren. In 1454 werd hij ten
tweeden male tot prior te Zevenborren gekozen; het volgende jaar legde de ongeveer
drie-en-zeventigjarige het prioraat neer. Hij overleed in het zevenen-tachtigste jaar
zijns levens. Groote liefde bezat hij voor klooster en kloostercel, gelijk trouwens het
geval was met allen die tot de congregatie van Windesheim behoorden. Zoo had
hij op de deur zijner cel te Zevenborren dit vierregelig versje geplaatst:
Haec cupit Henricus, cultorum pacis amicus, Ut fans rumores, stet foris ante fores.
Nec cellam pacis conturbet lingua loquacis, Hicque vomat nullos subdola lingua
dolos.
Henricus Pomerius is een verdienstelijk geschiedschrijver geweest, tevens een
vruchtbaar stichtelijk auteur. Een lijst zijner talrijke geschriften wordt ons
medegedeeld, behalve door L. A l v i n in de Documents iconographiques et
o

typographiques de la bibliothèque royale de Belgique, série I, livraison n . 1 (Brux.
1864), p. 5, door A. v a n R e n t e r g h e m in het hieronder aangehaalde artikel.
Van zijn geschiedkundige geschriften komt in aanmerking een werkje aangaande
het klooster te Groenendaal (zie boven), getiteld: Opusculum de origine monasterii
Viridis Vallis et de quibusdam viris illustribus eiusdem, in drie boeken verdeeld, van
welke het eerste handelt over de wording en de vroegste bewoners van het convent,
het tweede over Jon. Ruysbroeck, het derde over Jan van Leeu wen, ‘den goeden
kok van Groenendaal’, zooals hij gewoonlijk genoemd wordt. Het werkje werd
volgens manuscr. no. 2926-2928 der Koninklijke bibliotheek te Brussel uitgegeven
in de Analecta Bollandiana, tom. IV (1885), waar ook een uitgave voorkomt van den
Planctus super obitu fratris Joannis de Speculo (van denzelfden schrijver). Het
Opusculum bestaat nog in een ander handschrift der brusselsche bibliotheek en in
o
een handschrift te Utrecht. Van het utrechtsche handschr. (n . 311 der codices manu
scripti in de universiteitsbibliotheek) werd een gedeelte (lib. II, cap. 8-10) afgedrukt
in het Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland VIII (Leid.
1837), 362-364. Hier volgen de titels van enkele stichtelijke geschriften: Scutum
veritatis; Speculum caritatis; Spiritualis donatus super Pater noster; Explanatio
salutationis angelicae; Dialogus inter animam et hominem de passione Domini;
Promptuarium spiritualium meditationum; De vera pace ad D. Egidium de Berlare
canonicum; en Spirituale pomerium, cum figuris. Wat het laatste geschrift betreft,
het eenige daarvan bestaande exemplaar dagteekent uit het jaar 1440 en berust
onder manuscr. no. 12070 in meergemelde bibliotheek te Brussel. Spirituale
pomerium, de ‘Geestelijke boomgaard’, omvat twaalf hoofdstukken. Het zijn niet
anders dan twaalf vrome overdenkingen, voor elk uur van den dag één overdenking,
waarin de devote ziel onderricht wordt, hoe zij zich dagelijks heeft te oefenen ten
einde de weldaden Gods overal en altijd te erkennen. ‘Alzoo’, zegt de auteur, ‘kan
men op ieder uur de vrucht van mijn boomgaard plukken’. Op het papier zijn
afzonderlijk bevestigd, niet gedrukt, houtsneeprentjes ter grootte van meer dan een
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vierkanten decimeter; bij die prentjes is in het Latijn de tekst ter verklaring
geschreven. Er bestaat een oude biographie van Joh. Ruysbroeck in de
paraphraseerende latijnsche vertaling van diens werken door L. S u r i u s (gedrukt
te Keulen, het eerst in 1549; herdrukt in 1552, 1609 en 1692). De vertaler teekent
bij die biographie aan: ‘Praecipuus hujus vitae author, canonicus regularis fuit, sed
nomen suum suppressit: vixitque paulo past Rusbrochium, sed ejus verba nos
aliquanto meliori stylo reddidimus’. Prof. A. Auger meent dat de daar voorkomende
ongenoemde ‘canonicus regularis’ geweest is Henricus Pomerius, wiens
levensbericht in het Opusculum de origine monasterii Viridis Vallis dikwijls woordelijk
overeenstemt met dat bij Surius.
Zie: J.C. v a n S l e e , De kloostervereeniging van Windesheim (Leid. 1874), 213,
316-317, 319; J.G.R. A c q u o y , Het klooster te Windesheim en zijn invloed II (Utr.
1876), 214-215, 236-237, 299, 322, III (Utr. 1880), 14, 21; A.A. v a n O t t e r l o o ,
Johannes Ruysbroeck, opnieuw uitgeg. door J.C. van Slee ('s Gravenh. 1896), XXI,
131 de aant.; A. v a n R e n t e r g h e m , Henri de ou a Pomerio in de Biographie
nationale XVII (Brux. 1903), 925-927; Ned. archief voor kerkgesch. XVII ('s Gravenh.
1922-23), 151; L. K n a p p e r t , Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme
in de Nederlanden (Utr. 1924), 25-26, 27.
Brinkerink

[Pompe van Meerdervoort, jhr. Abraham]
POMPE VAN MEERDERVOORT (jhr. Abraham), geb. te Dordrecht 7 Sept. 1764,
overl. te Rotterdam 21 Oct. 1831, was de zoon van P i e t e r C o r n e l i s P.v.M. en
E.J. v a n d e n B r a n d e l e r . Hij werd ambtenaar der belastingen en was, toen
de revolutie van 1795 uitbrak, entreposcur der in- en uitgaande rechten te Rotterdam.
Hij werd 27 Jan. 1796 in het kiesdistrict Ridderkerk gekozen tot lid der Nationale
vergadering en behoorde daar tot de gematigde unitarissen.
Een zeer belangrijk voorstel werd door hem gedaan op 10 Mei 1797, namelijk het
instellen van rijkswege van een algemeen oppertoezicht op den waterstaat. Op 25
Apr. 1796 had men dit toevertrouwd aan de verschillende provinciën en hij betoogde,
dat, waar in zoovele gevallen door een provinciaal bestuur niet genoeg op de
belangen van landen, in een andere provincie gelegen, die door een waterstaatswerk,
door het bestuur aan te leggen, benadeeld kunnen worden, gelet werd, een
oppertoezicht vanwege de geheele republiek dringend noodig was. Hij wenschte
dit oppertoezicht op te dragen aan een nationaal dijk- en watercollege van
superintendentie, terwijl de bestaande waterschapsbesturen in hun functiën zouden
blijven. Dit voorstel werd in handen van een commissie van 7 lcden gesteld, van
welke commissie Pompe deel uitmaakte. Eenige dagen later werd deze commissie
nog met 2 leden vermeerderd. Zij bracht 27 Mei d.a.v. daarover een afwijzend rapport
uit, toe te schrijven aan de federalistische richting van de meerderheid der commissie.
Pompe hield een uitvoerige rede tot verdediging van zijn voorstel. Hij las tevens een
advies van het afwezige lid van Hugenpoth (dl. VIII, kol 880), dijkgraaf van het rijk
van Nijmegen, voor, die het geheel met hem eens was. Pompe's denkbeelden
werden sterk bestreden door den doopsgezinden predikant Floh (dl. I, kol. 865),
den metselaar-aannemer van Zonsbeek en den advocaat van Hooff (dl. VIII, kol.
821) en door eenige anderen zeer zwak gesteund. De president Schimmelpenninck
(dl. IV, kol. 1225), die de zaken, welke verkeerd gingen, dikwijls wist recht te zetten,
stelde, toen hij bemerkte,
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dat Pompe's voorstel geen kans had aangenomen te worden, een besluit voor,
luidende, dat het in te stellen wetgevend lichaam verplicht zou zijn, al zulke
voorzieningen omtrent den waterstaat der geheele republiek te maken, welke tot
behoud van het bestaande en tot bevordering van de veiligheid noodig zouden zijn.
Dit werd zonder oppositie aangenomen.
Al hadden de voorstellen van Pompe dus geen dadelijk gevolg, zoodra de
Bataafsche republiek unitarisch werd, begon men er aan te arbeiden, het tot een
oppertoezicht te doen komen. Daarvoor werd in de constitutie van 4 Mei 1798
opgenomen, dat er een agent (= thans minister) zou zijn van inwendige politie en
toezicht op den staat van dijken, wegen en wateren; reeds 21 Febr. te voren was
hij benoemd. Eerst de instructie van dezen agent, 7 Aug. en 31 Oct. 1799 door de
beide Kamers van het Vertegenwoordigend lichaam aangenomen en 15 Febr. 1800
afgekondigd, stelde een rijksbestuur van den waterstaat in; daarin was bepaald, dat
alle onder beheer der provinciën zijnde werken nu rijkswerken werden, terwijl het
oppertoezicht over de waterstaatswerken, geheel in den geest van Pompe, aan den
agent en daardoor aan deskundige ambtenaren werd opgedragen. Dit is sedert
aldus gebleven.
Op 22 Jan. 1798 behoorde Pompe niet tot hen, die gevangen genomen werden,
maar aangezien het reglement, waarop hij een eed had afgelegd, bij de staatsgreep
van dien dag buiten werking gesteld werd, legde hij 23 Jan. zijn lidmaatschap der
Nationale vergadering neder.
Na den tweeden staatsgreep werd hij bij de verkiezingen van 15 Juli 1798 tot lid
van het Vertegenwoordigend lichaam gekozen in het district Schiedam. Hij was
steeds lid der Eerste (= onze Tweede) Kamer en was van 5 tot 19 Nov. 1798
president van die Kamer.
Na den derden staatsgreep van 19 Sept. 1801 werd het Vertegenwoordigend
lichaam opgeheven met ingang van 17 Oct. Op 3 Dec. 1801 werd Pompe een van
de 3 commissarissen, die te zamen de taak van den agent van Oorlog overnamen;
zij aanvaardden dit ambt op 7 d.a.v. Op 21 Mei 1803 werden deze commissarissen
met ingang van 11 Juni weder door een secretaris van staat voor Oorlog vervangen,
maar 10 Juni d.a.v. werd hij tot lid van den raad voor de amerikaansche bezittingen
benoemd.
Op 25 Sept. 1806 benoemde koning Lodewijk hem tot lid van het Wetgevend
lichaam, waarin hij zitting had voor Holland en na de verdeeling van dit departement
ingevolge de wet van 13 Apr. 1807 voor Maasland (ongeveer het tegenwoordige
Zuid-Holland).
Na de inlijving bij Frankrijk werd hij weder ambteloos. Hij behoorde nog tot de 600
op 7 Mrt. 1814 benoemde notabelen, die over de nieuwe grondwet moesten
beslissen.
In 1818 werd hij in den adelstand verheven.
Hij huwde 17 Aug. 1789 J a c o b a H e e n e m a n , geb. 12 Nov. 1767, overl. 7
Jan. 1816, bij wie hij 3 zonen en 2 dochters had, van wie 2 zonen en een dochter
jong stierven.
Ramaer

[Pontanus, Joannes Evangelista]
PONTANUS (Joannes Evangelista), geb. te Misselbroeck in 1607, overl. te Averbode
in 1691, was poenitentiarius te Cortenbosch en volgde in Febr. 1642 Joannes van
Campenhoudt als pastoor van Blerick op, waar hij 13 April van dat jaar het eerste
doopsel toediende. Hij was een zeer geleerd man, van groote schranderheid en vol
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een levensbeschrijving van twee martelaren van Gorcum uit de orde der Nor-
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bertijnen of Witheeren, welke echter zijn verloren gegaan; ook rangschikte hij de
archieven der kerk Onder zijn bestuur werd een vroegmis ingesteld, die wegens
gebrek van kapelaan langen tijd achterwege was gebleven. Ook liet hij de kerk van
Blerick, die ten tijde van oorlog en belegeringen veel had geleden, na den vrede
van Munster herstellen. Den 24 Juli 1644 werd door toedoen van den proost van
Keizersbosch en door medewerking van pastoor Pontanus te Blerick een gezworen
tiendenaar aangesteld om het veelvuldig misbruik in het leveren der tienden te
voorkomen. Door deze aanstelling geraakte echter de pastoor in twist met zijn
parochianen over de tienden en moest hij vele processen voeren. In 1690 werd hij
naar Averbode teruggeroepen, waar hij het volgend jaar overleed. De Pontanusstraat
houdt te Blerick zijn naam in eere.
Zie: G. P e e t e r s , Geschiedkundige beschrijving van het aloude kerspel Blerick
bij Venlo in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1870), 241,
260-271, 319, 324-326; M.J. J a n s s e n , Bijdragen tot de geschiedenis van het
aloude kerspel Blerick in Maasgouw (1909), 81-82.
Verzijl

[Pook, Jan]
POOK (Jan), een van de vele amsterdamsche poëtasters in het begin der 18e eeuw,
waarschijnlijk te Amsterdam geboren en aldaar overleden 25 October 1714. Hij
begon met Harlequinen te rijmen, 3 in getal; ‘U harlequinen zijn van niemand nog
verbeeterd’ laat J. van Rosseau in zijn Samenspraak gehouden in de andere waereld
tusschen Jan v. Gijsen en eenige andere versturve poëeten (1722) zijn pas gestorven
kunstbroeder zeggen en Pook antwoordt: Je hebt meenig Harlequin geschreven na
mijn dood.
Deze Harlekijns, ‘reyzende met den rarekiek van Wijnendaal en Rijssel na de
Amsterdamse Kermis en vertoonende de voorvallen des oorlogs in Vlaanderen van
den 28en September 1708 tot 24 Dec. 1708’, waren boertend van toon, zonder dat
(evenmin als v. Gijsen) ‘ik ooit Raad of Kerk tena koom met mijn scherssende
gesangen, Die 'k staâg, naar 't Heil van 't Vaderland haar gangen Bestuurde: en dit
was 't oogwit van mijn werk’.
Zoo verklaarde hij in ‘Nodig Nabericht’ aan 't eind van de derde Harlequin, waarin
hij de reden opgaf, waarom dit de laatste was. Buiten zijn weten waren ze ‘door een
ander gekookt en opgedist’. Dit bracht hem er toe, ze met ernstige en boertige
heldenzangen, alsmede bruylofts-, verjaar-, mengeldichten en gesangen, ‘gezuiverd
en met kopere plaaten versiert’ als Rommelzoodjen uit te geven (Amst. 1709). In
de voorrede belooft hij den lezer ‘hierna eens met wat hartiger kost te onthalen’. Dit
zou een zinnespel zijn, ‘de eersteling van mijn tooneelwerk’, al voorlang gemaakt,
als vervolg op een uit het Italiaansch door Nil Volentibus vertaald embleem Tieranny
van Eigenbaat. Als ‘nieuweling in de Dichtkunst’ had hij zijn proeve, welke ‘niet veel
om 't Lijv en heeft’ aan een lid van genoemd Dichtgenootschap, Y. Vincent,
gezonden, om ‘over te zien’. Tot zijn verwondering kreeg hij een druk er van te huis
gestuurd, zonder een ‘overzicht van Vincent zijn gewaande verbeetring’ gehad te
hebben. Deze uitgave Ondergang van Eigenbaat getiteld (1707), zuiverde hij van
de misgrepen, door Y.V. begaan, en bracht ze nu volgens belofte, in 1709 gedaan,
zelf in het licht: De dood van Eigenbaat of de herstelde wil in het eiland van vrije
keur, zinnespel, zo als dit spel bedacht, gemaakt en aan Y. Vincent overgelangd is;
Nevens een Voorreeden en eenige korte aanmerkingen op Y. Vincent zijn gewaande
Verbeetering (t' Amst. z.j.). Op dit Zinnespel met gezangen in 3 bedrijven,
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nooit opgevoerd, volgde een tweede Tymon of de schynmenschenhater (Amst.
1710); verder een kamerspel De hollebollige, lagchende dokter of de bereysde Hans
zing-zang, verhalende al de gevallen van zijn reize door de waereld, met tal van
deunen, in 2en druk (1710), vermeerderd met de Verrezen Pasquyer of het
Coffy-geval (5e dr. 1728); dan nog een kluchtspel Hans Koekop of de gemaakte
waterzucht (Amst. 1712), terwijl de eerste 1O tooneelen van een andere klucht De
gelukte List op Driekoningenavond vervolgd werden (1715) door zijn boezemvriend
Jan v. Hoven, die Jan Pook met zijn kunst- en smakelooze verzen ‘uyt de eelste
stov van Vondels as gerezen’ achtte en bij diens afsterven een Rouklacht schreef.
Zie: Cat. d. Mij. d. Ned. Lett. I, 169, III, 300; Nederland 1891, II, 91-94; t e
W i n k e l , Ontwikkelingsgang d. Ned. Lett. 2e dr. dl. IV en V.
R. Zuidema

[Pop, Gerrit Frans]
POP (Gerrit Frans), geb. te Zierikzee 12 Dec. 1815, overl. te Haarlem 21 Sept. 1881.
Hij bezocht de latijnsche school te Zierikzee, diende als 14-jarige volontair in het
militaire hospitaal te Vlissingen tijdens de belgische omwenteling, werd in 1835
officier van gezondheid 3e kl. bij de Koninklijke nederlandsche marine, doorliep alle
rangen en werd in 1853 belast met reorganisatie van den Geneeskundigen dienst
der zeemacht en werd met den titel van inspecteur tot hoofd van dat dienstvak
benoemd (eerst met den rang van kapitein-luitenant ter zee, later met dien van
kapitein ter zee). In 1861 doctor honoris causa der rijksuniversiteit te Utrecht. In
1863 op non-activiteit gesteld, werd hij in 1870 gepensionneerd en vestigde zich te
Haarlem. Hij was oprichter van het Geneeskundig tijdschrift v.d. Zeemagt, waarin
veel van zijn hand verscheen, o.a. de zeer belangrijke studie: De Geneeskunde bij
het Nederlandsche Zeewezen (geschiedkundige nasporingen), jaarg. V, VI en VII
(1866-68), waarvan een herdruk, door von Römer bezorgd, in 1922 bij de firma G.
Kolff & Co. te Batavia verscheen.
Zijn portret, naar een potloodteekening van N.B. van Wouw, werd daarin
opgenomen.
Zie: de Inleiding tot den boven genoemden herdruk en G.T. v a n D o m m e l e n ,
Geschiedenis der Militaire Geneeskundige Dienst in Nederland met inbegrip van
die zijner zeemagt en overzeesche bezittingen van af den vroegsten tijd tot op heden
(Nijmegen, H.C.A. Thieme 1857).
von Römer

[Porte, Louis]
PORTE (Louis), geb. te Nimes (?) 9 Apr. 1748, overl. te Rotterdam 9 Juni 1824,
zoon van P i e r r e P o r t e , fabrikant, en M a r g u é r i t e P o m i e r . Hij werd 23
Dec. 1766 lidmaat der Waalsche gem. te Vianen en vertrok in Jul. 1776 naar Delft.
In Juni 1776 werd ‘la bourse des écoliers, déclarée vacante’, aan hem toegekend
en moest hij zich tegen de volgende synode aan het reglementair examen
onderwerpen; in Sept. d.a.v. schreef hij aan de synode door ziekte verhinderd te
zijn voor deze te verschijnen en het examen te doen. Juni 1777 werd hij ‘proposant’,
hij woont dan te Utrecht en bleef daar tot einde 1779, wordt 13 Oct. 1779 benoemd
tot ‘roposant cathégiste’ te Leiden en 17 Nov. d.a.v. ingeschreven als theol. stud.
(‘Nemausensis’). Hij werd 26 Oct. 1782 beroepen naar de Waalsche gem. te
Vlissingen, deed 21 Jan. d.a.v. examen te Delft en werd 9 Mrt. 1783 te Vlissingen
bevestigd. Vervolgens wordt hij 28 Sept. 1788 beroepen naar Middelburg, waar hij
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Rotterdam, waar zijn bevestiging plaats vindt 15 Juni d.a.v. Hier
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blijft hij tot zijn emeritaat, 1 Apr. 1824. Hij huwde 17 Febr. 1783 te Utrecht met
E l i s a b e t h W i g g S i g a l (dochter van F r a n ç o i s en E l i s a b e t h R e g n i e r ).
Louis Porte schilderde niet onverdienstelijk, getuige zijn zelfportret-paneel in de
predikantskamer der Waalsche Gem. te Rotterdam, terwijl voorts eenige
familieportretten en een paneeltje, voorstellende engelen, van hem bekend zijn en
in bezit van ondergeteekende. Een silhouet van hem komt voor in de
Portretverzameling van het gemeentearchief te Rotterdam (Catalogus 1917, no.
2024).
Sigal

[Portmans, Joannes Dominicus Damen]
PORTMANS (Joannes Dominicus Damen), geb. te Vierlingsbeek, overl. te Roermond
16 Januari 1728, zoon van B e r n a r d D a m e n P., scholtis van Venray, en van
C u n e r a E b b e n , was aanvankelijk kapelaan te Sevenum, toen hij in April 1689
als pastoor aldaar geïnstalleerd werd. Den 17 Juli 1694 werd hij, op voordracht van
den erfvoogd der stad Roermond, aldaar tot pastoor en kanunnik benoemd. Portmans
wilde tegelijkertijd, het beneficie op de pastorie te Sevenum behouden, doch kwam
daarover in strijd met het kapittel, waardoor hij in 1697 Sevenum moest laten varen.
Hij plaatste in 1700 in de kathedraal te Roermond een gebrandschilderd glas met
zijn wapen en naam.
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , Het geslacht Portmans in Limburg's Jaarboek 1896,
289-290; J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom Roermond III, 110;
Maasgouw (1908), 18.
Verzijl

[Portmans, Peter]
PORTMANS (Peter), geb. te Vierlingsbeek, overl te Roermond 6 Juni 1714, zoon
van B e r n a r d D a m e n P. en van C u n e r a E b b e n , was licentiaat in de rechten,
advocaat aan het hof van justitie te Roermond, scholtis van de erfvoogdij te
Roermond, lid van de broederschap van het H. Sacrament te Roermond sedert 25
Juni 1702, huwde te Grave, volgens huwelijkscontract van 1674, met J o h a n n a
C a t h a r i n a C o e b e r g h (overl. te Roermond 29 Aug. 1720, dochter van Johan
en van Margarethade Haen). Hun kinderen, welke te Roermond werden geboren
waren: C u n e r a G e r t r u d i s , geb. omstr. 1686, overl. 1716, huwde 30 Juli 1709
met Simon Petrus Coninx, advocaat bij het Hof, later raad en momboir in het
Souvereine Hof van Gelder; E g b e r t u s , geb. 20 Dec. 1688, was raad,
hoofdontvanger en landrentmeester van Gelder, aangesteld 11 Oct. 1729, huwde
aldaar 10 Jan. 1718 met Maria Henrietta Elisabeth de Freneau (geb. 6 Juli 1697,
overl. 13 Mei 1773); A n n a M a r i a , geb. in 1689, overl. 25 Jan. 1765, huwde 28
Mei 1720 met Philippus Lodewijk Josephus van Lom, licentiaat in de beide rechten,
raadsheer van het Hof van Gelder sedert 26 April 1717 (geb. 28 Dec. 1698, overl.
23 Febr. 1765); B e r n a r d u s J o s e p h u s , geb. 29 Mei 1693, overl. 13 Mei 1752,
was pastoor van Lottum, sedert St. Jan 1722, deken van het land van Kessel sedert
29 Febr. 1742; M a r i a L u c i a I s a b e l l a , geb. 9 Dec. 1695; J u d o c u s
B e n e d i c t u s , geb. 9 Mei 1698, was vaandrig in dienst van den keurvorst van den
Palts; L u d o v i c u s H y a c i n t h u s , geb. 25 Aug. 1701.
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , Het geslacht Portmans in Limburg's Jaarboek (1896),
290-292; Maasgouw (1908), 36; Limburg's Jaarboek (1922), 114.
Verzijl
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[Pot, Seger Dirckxz. de]
POT (Seger Dirckxz. d e ), geb. te Dordrecht, werd 21 April 1669 in de Doopsgezinde
gemeente aldaar met den christelijken waterdoop bediend en in de gemeente
opgenomen. Sedert 7 Febr. 1677 was hij oudste. Hij overleed 4 Oct. 1686 en was
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23 Maart 1681 gehuwd met J a n n e k e n T e r w e n A n t h o n i s d r .
Zie: Beg. der Doopsgez. gem. te Dordrecht.
van Dalen

[Potmans, Paulus]
POTMANS (Paulus), priester, geb. te Maastricht 27 Juli 1681, zoon van A r n o l d u s
en B a r b a r a M e y e r s , overleed aldaar Febr. 1733. Als clericus ontving hij van
het kapittel van St. Servaas een beneficie, gesticht ter eere van Sint Jacobus en
Sint Magdalena, dat hij behield tot zijn dood. Indien de datum zijner priesterwijding
aangegeven in Biogr. Nat. juist is, Juni 1715, dan werd hij eerst op zijn 34e jaar
priester. Hij heeft geheel zijn leven toegewijd aan het onderwijs der jeugd in de
kapittelschool van Sint Servaas, waaraan hij eerst met den titel van meester en
daarna van rector was verbonden. 1720 deed hij een werkje verschijnen ten gebruike
aan zijn scholen, dat veel opgang maakte en herhaaldelijk gedrukt werd (1728
Maastricht; 1752 te Gent bij J. Meyer 264 blz.). Daartusschen verscheen het nog
te Antwerpen bij Alexander Everaerts zonder datum met een privilege voor den
drukker van 24 Sept. 1740, onder den titel Latini sermonis elegantiae sive Hortus
observationum praecipuarum syntaxeos nuper typis datus, in quo explicatione
Flandro-Belgica adjecta ordine Alphabeti facillimo, Praepositionum, Conjunctionum,
Adverbiorum, Constructionumque difficiliorum Syntaxeos ac variarum Latinae Linguae
Particularum Flores selectissimi leguntur. In utilitatem studiosae juventutis composuit
D. Paulus Potmans Mosae-Trajectinus Presbyter et Latinae classis Sancti Servatii
Rector. Editio secunda multo correctior, auctior et in optimum ordinem redacta, 288
blz. met de praefatio prima et altera en een nederlandsch vers: ‘Over den derden
druck van dit boek’. Het is dus een herdruk van een tweede uitgave. Bij de tweede
uitgave, zoo blijkt uit de praefatio altera werd ‘Latini Sermonis elegantiae’ bij den
titel ‘Hortus’ enz. gevoegd.
Zie: Biogr. Nat. Belg. XVIII, 81; J. H a b e t s , Gesch. bisdom Roermond III, 539.
Fruytier

[Potvliet, Masseus]
POTVLIET (Masseus), Minderbroeder-Recollect, geb. te IJperen, nam 6 Dec, 1627
het kleed der orde aan te Gent en werd het volgend jaar 10 Dec. geprofest. Hij
overleed na een langdurige ziekte, 14 Sept. 1664, in het klooster te Brugge.
Waarschijnlijk verbleef hij reeds in het klooster zijner orde te Hulst, toen de paters
dit 1646 na de inneming der stad door Frederik Hendrik moesten verlaten. Zij
vestigden zich over de grens te Clinge en te St. Gillis om de Katholieken van Hulst
en Hulsterambacht bij te staan. Pater Potvliet werkte van Clinge uit tegen het
optreden der predikanten, die gezonden waren uit Zeeland en Holland om de
bewoners dier streek te bekeeren. Vermomd trok hij voortdurend de grens over om
zieken bij te staan en kinderen te doopen. Pater Potvliet stond in nauwe betrekking
met den ‘vlaamschen boer’, A r n o l d v a n G e l u w e , een merkwaardig persoon.
Ofschoon een eenvoudig werkman, was hij zoo thuis in den Bijbel en de godgeleerde
kwesties van dien tijd, dat hij de bekwaamste predikanten uitdaagde tot openlijke
weerlegging en verdediging der bestreden geloofsartikelen. Vele werkjes, alle over
geloofsverdediging, gaf hij in druk uit. Zij werden overal verspreid en met graagte
gelezen. 1649 had hij te Clinge een samenkomst en redetwist met de hulstersche
Protestanten. Daarna gaf hij een werkje uit om zich te verdedigen tegen een geschrift
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van Ds. C. Gentman van Hulst (dl. IV, kol. 641) Davids stinger teghen Goliath (Antw.
1653). Op de eerste bladzijden vindt men een nederlandsch vers, ‘tusschen-spre-
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ker’ van M. Potvliet. Toen v. G e l u w e uitgaf: Den afgetrocken masseker van het
vermomdt ghere formeerdt louter woordt Godes (Antw. 1652), prijkt er weer een
vers van M. Potvliet. Ook in het werk van v. G e l u w e : De ontledinghe van dry
verscheyden nieuw-ghereformeerde martelaarsboecken (Antw. 1656) vindt men op
het einde een gedicht van M. Potvliet: Woordenstrijdt tusschen Zoylus ende Momus
over het wederlegghen van de wercken van Arnoudt van Geluwe.
P. Potvliet, een ervaren godgeleerde, was gedurende eenige jaren lector der
theologie in het klooster zijner orde. Hij gaf in druk uit, waarschijnlijk tegen de
vlugschriften door de hulstersche predikanten verspreid in Hulst en Waasland: Soete
bemerckinghen op de Synode der Ghereformeerden binnen Dordrecht in 1618-19.
(Antw. bij Guill. Lesteens en Gymnicus 1656). Misschien is het slechts een vertaling
(De Katholiek, d. 149 (1916), 365). S e r v . D i r k s , Hist. litt. et bibliogr. des
Fréres-mineurs, 234, vermeldt geen gedichten van P. Potvliet.
Zie: P.L. N a e s s e n , Franciskaansch Vlaanderen (Antw. 1896), 356; S t .
S c h o u t e n s , Martyrologium Minoritico- Belgicum, 156; V e r h a g e n , Bibliotheca
Belgica 3e série g. 223, g. 225, g. 230.
Fruytier

[Praet, Frans Josef]
PRAET (Frans Josef), geb. te Brussel, overleed te Utrecht 24 Mei 1758. Hij studeerde
te Leuven en behaalde den graad van licentiaat in de theologie. Hij bezat een
kapelanie of beneficie van Sint Genoveva in de kerk Sint Goedele te Brussel, welke
hij behield als onderpastoor van Sint Rombauts te Mechelen.Toen 1713 de pastoor
van Waalhem tot secretaris werd benoemd van het aartsbisdom, werd hij opgevolgd
door Fr. Praet, 16 Dec. 1714, die hem zijn kapelanie te Brussel afstond. Pastoor
Praet was een der zoogen. oud-katholieke priesters, welke door de weigering van
gehoorzaamheid aan de uitspraken van Rome vele moeilijkheden veroorzaakten.
1718 weigerde Praet de bulle Unigenitus aan te nemen. Tot driemaal toe werd hij
gedagvaard voor het geestelijk gerechtshof van den aartsbisschop, die besloten
was een einde te maken aan het verzet. Praet, geen uitkomst ziende, vluchtte naar
Holland, 1 of 3 Mei 1729. Hij werd geëxcommuniceerd en vervallen verklaard van
zijn pastorij, 28 Sept. 1730. In Holland ontmoette hij zijn gevluchten partijgenoot,
Willem van Roost, plebaan der Sint Rombautskerk te Mechelen. 1731 werd hij
toegelaten door den stedelijken raad van Amsterdam als assistent der statie op de
Brouwersgracht. 1732 werd hij pastoor in de statie ‘Op de Camp’ te Utrecht, waar
hij bleef tot zijn dood. Hij gaf enkele vlugschriften uit zonder zijn naam, ter verdediging
zijner partij.
Zie: G. v a n C a s t e r , Notice hist. sur Waelhem in Bull. cercle archéol. de Malines
II (1891), 19; Archief aartsb. Utrecht I, 448.
Fruytier

[Proenen, Joannes Baptista]
PROENEN (Joannes Baptista), ged. 7 Febr. 1652 te Maastricht, zoon van J o h a n
en M a r i a C o r n e l i a d e G r a t i v a n W e y e r h o f , was paymeester 1674,
schepen 1688-1703, gezworene te Maastricht, trouwde aldaar met M a r i a
G e e r t r u i d a S t a s , dochter van Mr. Hieronymus Pzn., schepen en gezworene
aldaar, en Agnes Elizabeth Bouwens. Zij hadden 5 kinderen. Het grafschrift van
twee dezer kinderen, begijntjes te St. Truijen, vindt men nog in de kerk van het
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Begijnhof aldaar met vermelding, dat zij dochters waren van Joes Baptista, schepen
der stadt Maestricht en Maria Gertrudis Stas sijne huijsvrouw.
van Beurden
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[Provin, Philippus]
PROVIN (Philippus), geb. te Strijthem-Gaesbeek, kanunnik-regulier van de
congregatie van Windesheim in het Roodeklooster bij Brussel, overleed te Utrecht
(Trajecti) 23 Dec. 1578. In Roodeklooster was hij werkzaam als ziekenmeester en
procurator; daarna was hij bestuurder van het nonnenklooster te Diest. Vervolgens
werd hij gekozen tot prior van het klooster zijner congregatie Engelendal bij
Leiderdorp. Hier moest hij, vervolgd door de Geuzen, 1573 de vlucht nemen; 1574-75
werden de bezittingen van zijn klooster door de Staten van Holland verkocht en een
karig jaargeld toegewezen aan de voormalige kloosterlingen. Men vond den prior
Provin dood voor zijn schrijftafel.
Zie: Anecdota Joh Gielemans (ed. Bollandiana, Brux. 1895), 190, 264; A c q u o y ,
Klooster Windesheim III, 39.
Fruytier

[Pullen, Pelgrim]
PULLEN (Pelgrim), P e r e g r i n u s P u l l e n i u s of v a n P u l l e n , werd uit ouders,
afkomstig van het rijnlandsche stadje Stralen, geboren te Vlodrop of Venraai omstr.
1550, waar zijn moeder vertoefde om een rechtsgeding te beeindigen. Hij overleed
te 's Hertogenbosch 20 of 22 Juli 1608. Met veel vrucht voltooide Pelgrim de
godgeleerde studiën en werd priester gewijd door Lindanus, den eersten bisschop
van Roermond. De jonge priester, die slechts naar de eenzaamheid haakte, had
spoedig de aandacht getrokken door zijn practische vroomheid, zijn ernstige studie
en door zijn kennis der godgeleerde en mystieke schrijvers, vooral der Kerkvaders.
Bovendien bezat hij de kunst anderen tot gids te verstrekken in het beoefenen der
christelijke volmaaktheid. Bisschop Lindanus ontbood hem door een strengen brief
uit Keulen naar Roermond 13 Juni 1587. De brief is uitgegeven door Arn. Havensius,
een vriend van v. Pullen. In Roermond nam hij een belangrijk aandeel in het bestuur
van het bisdom. Van Pullen was kanunnik en scholaster der domkerk en bestuurder
der theologische school, het begin van een seminarie, en tevens bestuurder van
het begijnhof. Hij had als biechtvader van den bisschop diens geheele vertrouwen.
Toen Lindanus 1584 naar Rome reisde, gaf hij het bestuur van het bisdom in handen
van Pelgrim van Pullen. Toen Lindanus, kort na zijn overplaatsing naar het bisdom
Gent, overleed, week van Pullen uit naar Keulen en Luik en vestigde zich eindelijk
te 's Hertogenbosch, waar hij een zeer verstorven en afgezonderd leven leidde. Op
verzoek van den bisschop Masius nam hij er het predikambt en de bediening der
H. Sacramenten aan. Bisschop H. Cuykius van Roermond wilde van Pullen in zijn
bisdom terugroepen, wat niet gelukte. Hij bleef te 's Hertogenbosch wonen in een
hut, slechts voorzien van het allernoodigste huisraad. Hier bracht hij den bekenden
schrijver, Jan van Gorcum (dl. VI, kol. 606) tot de Katholieke kerk terug, die in zijn
levenswijze het voorbeeld van van Pullen volgde (A l l a r d , Heere Jan Willemszoon
van Gorcum in Studiën XXXVII). Beiden zijn naast elkander begraven te 's
Hertogenbosch in de kloosterkerk der Clarissen, waarvan niets overgebleven is.
Van Pullen schreef eenige mystieke werkjes in het Nederlandsch. P a q u o t somt
er zeven op met latijnschen titel. De Helmonder Joh. Buekelius, pastoor te Brussel
(dl. IV, kol. 341), wilde ze uitgeven, omstreeks 1628, maar het bleef bij een plan. P.
Allard verzekert (1891), dat eenige handschriftelijke werken van van Pullen in het
bezit waren van den pastoor van St. Odiliënberg, M. Willemsen. Een van de werkjes
van
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van Pullen is uitgegeven, vertaald in het Latijn, door den abt van de abdij St. Gertrudis
te Leuven, Jos. Geldolph van Ryckel (dl. V, kol. 634) in het werk: Vita S. Beggae
(Lov. 1631), blz. 478-488, met den titel: Dialogus Peregrini et Clusinae Begginae.
Afdaar vindt men ook de voornaamste gegevens over zijn leven (651-657) en zijn
gegraveerd portret. Een uitvoeriger levensbeschrijving is verloren, A. H a v e n s i u s ,
Commentarius de erectione novorum in Belgio episcopatuum (Colon. 1609), 128-130.
Zie: S w e e r t i u s , Athenae Belg., 596; V a l e r i u s A n d r e a s , Bibl. Belg., 718;
F o p p e n s , Bibl. Belg., 946; Biogr. nat. Belg. XVIII, 326; en vooral P a q u o t ,
Mémoires hist. litt. Pays-Bas VII, 220-225. Hem volgen: K n i p p e n b e r g h , Hist.
eccl. duc. Gelriae 193 en Continuatio Hist. eccl. gelr. (Brux. 1806), 112; H a b e t s ,
Gesch. bisdom Roermond III, 85-86, 558; C o p p e n s , N. beschr. bisd. 's
Hertogenbosch II, 256; S c h u t j e s , Gesch. bisdom 's Hertogenbosch IV, 465-66:
Studiën op godsd. gebied XXXVII (1891), 478-80. Pater L. R e y p e n s S.J. bespreekt
Pullenius uitvoerig: Pelgrum Pulten 1550-1608. Een heilig mystiek leider en zijn
onuitgegeven werk (met portret) in Ons geestelyk erf (Antw. 1929) jg. III, 22-44,
125-143, 245-277.
Fruytier

[Putman, Rutger]
PUTMAN (Rutger), geb. 1612, overl. te Delden 13 Maart 1674, zoon van
J o h a n n e s , predikant te Goor, en M e c h t e l d s M e i j e r , werd beroepen 13 Juli
1634 tot predikant te Dulmen, daarna naar Dorsten en 19 Oct. 1636 te Delden; hij
huwde 23 April 1643 J o h a n n a v a n d e n B e r g h , dochter van Paulus Hansen
van den Bergh en J o a n n a L o g i e r , dochter van kapitein Jan Logier. Zij werden
in de kerk van Delden begraven onder een nog gave zerk, waarop beider wapens
en grafdicht.
Zie: Maandschr. Ned. Leeuw, Febr. 1930 blz. 62.
van Beurden

[Putte, Joachim van den]
PUTTE (Joachim v a n d e n ), v.d. P u t t e n , Franciskaan van de derde
orde,gewoonlijk Bogarden of Beggaarden genoemd, geb. te Antwerpen 1526, zoon
van J a n , een welgesteld koopman, en M a y k e n L e e f d a e l , overleed in zijn
geboortestad 26 Maart 1581. In het gedrukt werkje van hem: Eenen claren Spiegel
der Maegden uitgave 1575 staat aangeteekend, dat hij in Mei 1574 68 jaar oud was,
48 jaar geprofest en 44 jaar priester. Hij had nog twee breeders, die priester waren.
Ofschoon de meeste schrijvers, hierna vermeld, aangeven, dat hij minister, overste
van zijn klooster te Antwerpen is geweest, blijkt dit niet uit het uitvoerige obiit yoor
hem in het Kalendarium van dit klooster. Hij stond vier jaar aan het hoofd van het
klooster zijner congregatie te Middelburg in de Sint Pieterstraat. In de eerste uitgave
van zijn vermeld werkje komt een brief voor aldaar gedateerd 27 Oct. 1546. In de
tweede uitgaaf staaf een brief gedateerd uit Geertruidenberg 8 Mei 1552. Hij was
aldaar bestuurder der nonnen van Sint-Catharinadal, wier klooster tot zijn congregatie
van Zepperen behoorde. 1574 was daar Jan Vogelsanck bestuurder. Verkeerd
schreef S c h u t j e s , Gesch. bisdom 's Hertogenbosch III, 658, en vóór hem
C o p p e n s , Beschr. bisdom 's Hertogenbosch, 237, en D i e r e x e n s , Antverpia
Christo nascens IV, 143, dat J.v.d.P. 21 Febr. 1552 overleed te Tongeren en voor
de bergsche kloosterlingen den Spieghel der Maechden schreef. Niet voor de nonnen
van Geertruidenberg, zooals bijna alle schrijvers melden, stelde hij het werk samen,
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maar zooals hij zelf schrijft, op verzoek van een geestelijke, devote maagd in een
huisgezin, 1535.
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Hij gaf het in druk uit, omdat veel andere menschen het begeerden te hebben.
Pater Joachim werd begraven in de kerk zijner orde te Antwerpen bij het altaar
van O.L. Vrouw en Sint Anna. Het graf zijner ouders bevond zich in het kloosterpand
onder een zerk met uitvoerig latijnsch vers, vermeld bij Fr. S w e e r t i u s , Monumenta
sepulchrorum (Antw. 1613), 175, 176, bij P a q u o t en in Graf- en gedenkschr. van
Antw. Zij hadden een jaargetijde gesticht 's Maandags na het leest van Sint Anna
met ‘heerlijcke pitantie’ en schonken ook een gift om het feest van St. Anna plechtig
te vieren. S w e e r t i u s , Athen. Belg., F o p p e n s , Bibl. Belg., P a q u o t , Mémoires
Litt. X, 329-331 en P i r o n , Levensbeschr. 312, noemen een viertal nederlandsche
geschriftjes van J.v.d.P., zonder te melden of zij gedrukt zijn. De Biogr. nat. Belg.
XVIII (1905), 355, geeft nog minder dan P a q u o t en beweert, dat v.d. Putte
bestuurder was te Grammont (Geerardsbergen) in plaats van te Geertruidenberg.
Mogelijk is dat: de seven Weeën van O.L.V. door genoemde schrijvers opgegeven,
als afzonderlijk geschrift bestaat. De seven bloedstortingen ook door hen vermeld
zijn misschien ontleend aan het werkje van G. R o s e m o n d t professor te Leuven,
dat reeds 1516 te Antwerpen was verschenen: Dit boecxken .... ende leert ons hoe
wij ons vierichlijck sullen oefenen in die seven bloetstortinghen ons heren ende in
die seven sonderlinghe droefheden van Maria ende noch anders.
De overige als afzonderlijke schriften vermeld, zooals: De contemplaciën op de
seven bloetstortinghen inder passien Christi en de Bereydinghe totten heyl.
Sacrament des lichaems Christi komen voor als hoofdstukken in zijn werkje: Eene
clare spiegel der warachtiger Christelijcker maechden, waer inne zij volcomelijck
muegen mercken hoe sij dat inwendige aensicht haerder zielen moeten vercieren
begeeren sij dat Christo Jesu haeren bruydegom sal behagen (Bij Gregoris de Bonte
Tanwerpen inden schildt van Basele, z.j.). Deze drukker ontving het privilegie voor
vier jaren 25 Nov. 1550. De attestatie van Simon de Planen, licentiaat in de Godtheyt,
onder parochiaan van onzer vrouwe kercke Tanwerpen zegt: ‘gemaect bij broeder
Joachim vanden Putte religieux van der derder regelen van Sinte Franciscus binnen
Antwerpen’ (236 gen. bladen; exempl. univ. bibl. Amsterdam). 1562 verscheen een
nieuwe editie, die bijna geheel overeenkomt met de eerste (exempl. univ. bibl.
Leiden). Aangespoord door vele vrienden, gaf hij zijn werkje 1575 opnieuw uit. In
de voorrede zegt hij, dat hij het eerst uitgaf in het jaar vijftig in 't bijzonder voor de
maagden, doch nu werkte hij het zoo om, dat het ‘allen staten der menschen totter
salicheyt dienende is.’ Het verscheen met een veranderden titel: Eenen claren
spiegel der Maechden om Goddienstelijcken te leven voor allen Menschen seer
profijtelijcken, inhoudende seven capittelen. Nu op nieuwe seer neerstelijck
ghecorrigeert en verbetert deur heere en brueder Joachim van den Putte.
Thantwerpen apud Tertiarios alias Bogaerden. (Gedruckt Thantwerpen op de
Lombaede veste inden witten Hasewint bij mij Jan van Ghelen 1575; zonder pag.).
De boekjes zijn merkwaardig door de talrijke grootere en kleinere houtsneden. In
deze laatste editie waren het eerste kapittel en de twee voorlaatste door andere,
dan in de eerste editie vervangen.
In 1614 werd te Antwerpen bij Pauwels Stroobant een uitgave gedrukt met den
titel van de uitgave van 1550, doch met den inhoud als in 1575. Het draagt evenals
de uitgave 1575, de
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goedkeuring van Simon Moors, can. van Antw. 1575, 7 Jan. en van de definitoren
van Zepperen, fr. Joh. Godefridi en fr. Joh. Petri, 1575, 7 Jan. Volgens Catal. 305-306
van J.W. van Leeuwen te Leiden, no. 4859, verscheen ook een uitgave: Hantwerpen
H. Verdussen 1608.
Tot devies voerde P. Joach. v.d. P.: Die lydt verwint; Vincit qui patitur. Zie 2e blz.
uitg. 1575.
Zie: Graf- en gedenkschriften van Antwerpen. Opschriften van het klooster der
Beggaerden, 15, 21, 27, 29.
Fruytier

[Puijtlinck, Christoffel]
PUIJTLINCK (Christoffel), uit de bekende roermondsche familie, verwant aan
Hoeufft, waarschijnlijk ook te Roermond geboren, studeerde als schilder te Rome
en vestigde zich later te Roermond. In 1670 kreeg hij J.F. Douven (dl. VIII, kol. 423),
die later ook naam maakte, als leerling. Hij schilderde landschappen, dieren en
stillevens. Te Rome had hij den bijnaam van den ‘trechter’ gekregen.
Zie: H o u b r a k e n , III, 349 en II, 359.
van Beurden

[Pijl, Willem]
PIJL (Willem), geb. te Vianen Juli 1602, overl. aldaar 25 Oct. 1652. Hij had zich te
Leuven op de studie en te 's Gravenhage op de praktijk van het recht toegelegd,
toen hij in 1623 in de Sociëteit van Jesus trad. Na zijn priesterwijding keerde hij
terug naar zijn geboorteplaats als zielzorger. De groote opofferende liefde, waarvan
hij reeds te Gent blijk had gegeven bij de verpleging der pestlijders, won hem te
Vianen in korten tijd aller harten, niet alleen der Katholieken maar ook der
andersdenkenden. In 1652 brak ook te Vianen de pest uit. Hij was een der eersten
en der ijverigsten die zich aan de verpleging wijdden. Zonder te letten op stand of
godsdienst ging hij bemoedigend rond, troostend en helpend, tot hij zelf onder den
arbeid bezweek, misschien wel door dezelfde ziekte aangetast. Volgens het
getuigenis van den hervormden predikant zelf was in geen twintig jaar iemand in
alle kringen der burgerij zoo betreurd als hij.
Zie: Arch. Utr. I, 256.
Kleijntjens

[Pijls, Willem Hubert]
PIJLS (Willem Hubert), geb. 28 Febr. 1819 te Maastricht, overl. 6 Febr. 1903 aldaar,
zoon van J a n A n t o o n , koopman, en A n t o i n e t t a V o n c k e n , gehuwd met
Helena Hubertina Maurissen.
P. heeft in zijn geboortestad vele jaren een eerste plaats in het openbare leven
ingenomen. Een rijk koopman, werd hij nog rijker door het aannemen en aanleggen
van spoorlijnen in Duitschland. Daarna ambieerde hij openbare posten en ambten,
waarin zijn verder leven geheel is opgegaan met alle toewijding. Een politicus was
hij, schrander, handig en zeer begaafd, doch slechts een oud-athenaeumleerling,
die zich door rusteloozen arbeid in de voorkomende onderwerpen degelijk inwerkte
en veel gepresteerd heeft, vaak fel bestreden, ook omdat hij te veel ambten
occupeerde tot ergernis van anderen, even ambitieus als hij, en omdat hij te lang,
tot zijn 80ste levensjaar, is aangebleven. De stad, waarvan hij burgemeester was,
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heeft hij economisch bestuurd, maar toch hoog opgewerkt en gemoderniseerd.
Inzake de gesloopte vestingwerken is hij te economisch voor de stad geweest. Als
burgemeester was hij niet slechts administrateur, maar ook ondernemer en
grondlegger voor de toekomst. Onder zijn bestuur is de verbreeding der straten
begonnen en hij is de ontwerper van het Villapark.
P. was raadslid van 1851-99, doorgaans slechts na hevigen strijd herkozen.
Bekend uit den strijd van 1887 is het destijds opzienbarend optreden van deken
Rijkers te Wijk in den Courier de la

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

829

Meuse ten gunste van Pijls. Wethouder van 1855-61, burgemeester van 23 Jan.
1861-67. De oppositie had bewerkt, dat hij in 1867 als zoodanig niet herbenoemd
werd, maar P. had in den raad nog de meerderheid en werd terstond tot wethouder
gekozen. Na enkele maanden echter namen alle wethouders ontslag. P. werd reeds
het volgend jaar wederom tot wethouder gekozen en bleef het tot 22 Febr. 1873,
op welken datum hij andermaal tot burgemeester werd benoemd en als zoodanig
heeft hij nu gefungeerd tot 16 Juni 1900. Lid van de Tweede Kamer voor het district
Roermond van 1869-73, vinnig bestreden vóór de verkiezingen door het dagblad
L'ami du Limbourg van Jos. Russel te Maastricht, maar bij de herstemming versloeg
hij zijn mededinger, burge-
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meester J.H. Arnoldts te Sittard. Lid van de Provinciale staten van 1855-80, van de
Eerste Kamer van 1880-99. Vele jaren lid of voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur,
de Kamer van Koophandel, de Bank van Leening, enz. Voorzitter van de
Nederlandsche Zuiderspoorwegmij van begin tot einde (1891-99), waarbij hij
overigens voor 10 aandeelen elk van ƒ 1000 betrokken was. In de raadsvergadering
van 23 Jan. 1903, toen er nieuwe straatnamen te geven waren, is er over gestreden
of de hoofdweg van het Villapark burgemeester Pijlslaan of St. Lambertuslaan zou
benaamd worden. Het laatste is geschied.
Zie: Limb. Koerier van 7 en 11 Febr. 1903.
Blonden
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Q.
[Quaedvlieg, Karel Max Gerlach Antoon]
QUAEDVLIEG (Karel Max Gerlach Antoon), geb. te Valkenburg (L.),zoon van
F r e d e r i k W i l l e m Q., burgemeester aldaar, 21 Maart 1823, overleed te Rome
3 Maart 1874.
Reeds van zijn prilste jeugd gaf hij blijken van aanleg voor teekenen, kleuren en
schilderen, zoodat zijn vader hem liet studeeren op de academies te Antwerpen en
te Dusseldorf, waar zijn talenten zich geheel ontwikkelden. Hij reisde voor studie in
het buitenland en keerde in zijn geboorteplaats weer, nadat hij reeds naam gemaakt
had. Hij huwde 1848 met M a r i e T h . E y m a e l , geboortig uit Heerlen, die hij reeds
spoedig, 11 Jan. 1852, door den dood verloor en die hem twee kinderen naliet. Hij
vestigde zich nu voorgoed te Rome, waar hij na een verblijf van 8 maanden bij een
grooten prijskamp den eersten prijs behaalde met een historiestuk, niet: De apostel
St. Paulus bij de profetes Eudore, zooals in de Biogr. nat., maar: Koning Saul bij de
waarzegster van Endor (1 Sam. 28, 7 en vv.). Het stuk werd later in het Pantheon
geplaatst. Hij had zooveel succes te Rome, dat hij de stad niet meer verliet dan
tijdelijk voor enkele maanden. Zijn verschillende landschappen uit de omstreken
van Rome, zijn voorstellingen uit het volksleven der Italianen op straat, bij Carnaval,
enz. werden zeer gezocht. De koning van Napels was met hem bevriend. Ten huize
van prinses Marianne, zuster van koning Willem III, werkte hij gedurende acht
maanden. Koningin Sophie bracht bij haar laatste reis naar Rome een bezoek aan
het atelier van den nederlandschen schilder.
Zie: Biogr. nat. Belg. XVIII, 398-99.
Fruytier

[Quant, Arnoldus Cornelius]
QUANT (Arnoldus Cornelius), priester, geb. te 's Gravenhage 31 Aug. 1802, overl.te
Leiden 1883. Hij was de eerste student van het nieuw-opgerichte seminarie Hageveld
te Velzen, 1 Mei 1817. In Oct. 1822 begon hij de theologische studie op het
groot-seminarie te Warmond. Te Mechelen werd hij 4 Juni 1826 priester gewijd.
Gedurende vier jaar was hij kapelaan te 's Gravenhage in de St. Willibrorduskerk.
30 Juli 1830 werd hij benoemd tot eersten pastoor te Scheveningen na de reformatie.
Na tien jaar aan het hoofd dezer parochie te hebben gestaan, vertrok hij 30 Oct.
1840 als pastoor naar Oegstgeest. 29 Aug. 1846 verhuisde hij als pastoor naar de
Sint-Pieterskerk te Leiden, waar hif ook belast
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was met de zorg voor R.K. militairen. Deze parochie bestuurde hij tot 1865.
Intusschen was hij benoemd tot deken van Rijnland 6 Maart 1847 tot 1853, toen hij
bij de nieuwe verdeeling der dekenaten tot deken van Leiden werd aangesteld. Hij
nam 1865 ontslag als pastoor, om al zijn krachten te besteden aan het behartigen
der belangen van zijn dekenaat. 7 Juni 1876 vierde hij zijn gouden priesterfeest.
Zijn neef G.J.W. Quant, pastoor te Schoorl hield de feestpredikatie. Bij de oprichting
van het bekende tijdschrift De Katholiek werd pastoor Quant door den bestuurder
der Missie, Antonucci, aangesteld als een der censoren.
In druk deed pastoor Quant verschijnen: Nuttige wenken voor ouders, nopens de
opvoeding hunner kinderen, naar het Fransch ('s Grav. 1839).
Zijn portret is gelithografeerd door J.P. Berghaus.
Zie: Ned. Cath. Stemmen (1839), 407; Bijdragen bisdom Haarlem III, 387, VII,
43-46, XII, 14, XL, 411, XLI, 319; Godsdienstvriend XLV, 95, LVII, 158, LVIII, 207,
XCV, 191; De Katholiek CXII (1897), 98-99.
Fruytier

[Quartel, Hendrik Willem de]
QUARTEL (Hendrik Willem d e ), geb. 4 Febr. 1772, overl. in 1863, was een
nederlandsch zeeofficier, die een groot deel van zijn leven in West-Indië doorgebracht
heeft. In 1802 kwam hij op Curaçao, om de bij den vrede van Amiëns teruggegeven
kolonie van de Engelschen over te nemen. Hij was er nog, toen op den
Nieuwjaarsmorgen van 1807 de Engelschen bij verrassing opnieuw bezit van het
eiland namen. Voor zijn gedrag bij die gelegenheid in Nederland rechtelijk vervolgd,
werd hij vrijgesproken. In 1813 koos hij aanstonds de zijde van het algemeen bestuur.
Zes jaar later kwam hij weer op Curaçao en maakte in 1824 en 1825 een reis naar
verschillende zuid- en middenamerikaansche republieken, die tot de aanstelling van
handelsagenten en consulaire ambtenaren leidde. Van hem is het voorstel tot
vrijverklaring van den haven op Curaçao, van hooger hand bevolen maar door den
gouverneur Cantz'laar in 1827 zoo gebrekkig uitgevoerd, dat hierin de eerste
aanleiding tot de uitzending van den commissaris-generaal, den lateren
gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië, J. van den Bosch, moet worden
gezocht. In 1834 keerde de Quartel,
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die tevergeefs getracht had in aanmerking te komen voor het ambt van directeur
van Curaçao, toen deze kolonie in 1828 onder één gouverneur-generaal met
Suriname en de Bovenwindsche Eilanden vereenigd werd, naar het moederland
terug, waar hij vier jaar later met den rang van schout-bij-nacht uit den zeedienst
ontslagen werd.
Zie: H. C o r p o r a a l , De internationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland
en Venezuela 1816-1920; Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van
Nederland 1815-25, 1ste deel; Curaçao en onderhoorige eilanden 1816-28 in De
West-Indische Gids, 9de jaarg., met de Quartel's portret naar een foto in particulier
bezit.
de Gaay Fortman

[Quix, Christiaan]
QUIX (Christiaan), geb. te Hoensbroeck 3 Oct. 1773, overl. te Aken 13 Jan. 1844,
zoon van M a r t i n en van E l i s a b e t h J o n g e n . Hij heeft naam gemaakt als
geschiedschrijver. Na zijn eerste studiën bij de Jezuïeten voltooid te hebben, trad
hij in 1792 in de orde der Carmelieten en werd in 1798 te Keulen priester gewijd.
Toen zijn klooster door de Franschen werd opgeheven, begon hij zich met historische
studiën bezig te houden en met het geven van privaatonderwijs, eerst bij een deftige
familie te Raaren (Kreis Eupen), vervolgens te Aken. In 1804 werd hij bij de
stadsschoolen daarna als professor bij het gymnasium te Aken aangesteld. Dezen
post legde hij in 1822 wederneer en werd kort daarna eervol ontslagen en
gepensionneerd. Toen hij in 1818 zijn werkje Aachen und seine
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Umgebung uitgaf, bood hij den oostenrijkschen keizer Frans I een exemplaar daarvan
aan en ontving als tegengeschenk een gouden snuifdoos met een gedreven portret
van den Keizer op het deksel. In 1833 werd hij tot stads-bibliothecaris van Aken
benoemd. Hij was niet alleen geschiedkundige, maar deed zich ook als natuurkenner
en verzamelaar van mineralen kennen. Zijn niet onbelangrijke verzameling ging, in
zijn laatste levensjaren, door verkoop over aan de Paters Redemptoristen te St.
Truijen. Ook heeft hij eenige dichtstukjes vervaardigd en een natuurbeschrijving der
dieren. Zijn historische werken, een 25-tal, hebben meestal betrekking op de stad
Aken en omgeving. Wij vermelden hier de voornaamste en meest bekende:
Geschichte der Stadt Aachen; Historisch-typographische Beschreibung der Stadt
Burtscheidt; Aachen und seine Umgebung; Schloss und ehemalige Herrschaft
Rimburg; Genealogie der Reichsgrafen von Schaesberg; Geschichte der Grafen
Von Hengebach (Heimbach) nebst Schloss und Stadt Niedeggen; Geschichte der
ehemaligen Reichs-Abtei Burtscheidt; Beiträge zur einer historisch-topografischen
Beschreibung des Kreises Eupen; Beiträge zur Geschichte der Stadt Aachen und
ihrer Umgebung, 3 deelen; Beiträge zur einer historisch-topographischen
Beschreibung des ehemaligen Herzogthums Jülich.
Zie: E g i d i u s S l a n g h e n , Het markgraafschap Hoensbroeck (Maastricht 1859),
131-134, waar al zijn geschiedkundige werken worden opgenoemd.
Verzijl
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R.
[Rabus, Pieter]
RABUS (Pieter) werd 12 Dec. 1660 geb. te Rotterdam, waarheen zijn grootouders
uit Vlaanderen de spaansche geloofsvervolging waren ontweken. Hij ging er op de
latijnsche school, doch moest wegens den nood des tijds in 1672 zijn studie staken.
Door hard werken bij een notaris was hij op zijn 18e jaar klaar voor het notarisambt
en bekwaamde zich tevens onder leiding van J. Oudaan zoo goed, dat hij in 1680
tot praeceptor in de laagste klasse aan de erasmiaansche school werd benoemd.
Onverpoosd oefende hij zich in de oude talen, waarvan hij blijk gaf door zijn vertaling
van den griekschen geschiedschrijver Herodianus (1685). Zijn lust tot dichten toonde
hij in de Rymoeffeningen (1678), waarin hij met David van Hoogstraten dezelfde
onderwerpen ter bewerking koos. Drie jaar later liet hij een bijbelsch heldendicht
volgen: De Kruisheld of Het Leven van den Aposlel Paulus, herzien in 1712, een
onderwerp, dat zijn oudere vriend Antonides door den dood verhinderd was te
behandelen. Daarbij behoorde ook de berijmde Brief aan de Galaten. Bij het vele
werk als praeceptor en als notaris, waartoe hij in 1684 was aangesteld, vertaalde
hij in 1684 de Zamenspraken van Erasmus, welke echter niet in druk verschenen;
beschreef in het volgende jaar het Leven van Dirk Raphaëlsz Kamphuizen, bezorgde
in 1686 een uitgave met aanteekeningen van Ovidius' Metamorphosen en verpoosde
zich en zijn lezers met Grieksche, Latijnsche en Nederduitsche Vermaaklijkheden
der taalkunde, ‘bestaande in Verscheyde aanmerkingen over gewyde en ongewyde
stoffen’, uitgegeven in 1688, herzien in 1692. In een om-
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slachtig heldendicht berijmde hij in 1689 den tocht van Willem III naar Engeland:
Verlost Britannië (‘door de komst van de althans regerende Majesteiten Koning
Willem en Koningin Maria’), waarvoor de stadhouder hem een gouden
gedenkpenning schonk. Om zijn landgenooten, in het bijzonder hen, ‘die der
uitheemsche talen onkundig waren’, het wetenswaardige ‘onder den schors van
vreemde talen besloten’ kundig te maken, richtte hij in navolging van en in
concurrentie met de franscne tijdschriften der refugiés in Juli 1692 een tijdschrift
op, dat geregeld, niet zonder tegenwind, elke maand of om de 2 maanden verscheen;
eerst als Boekzaal van Europa; begin 1701, ‘door onlust met den drukker’ van
uitgever en titel veranderd, als Tweemaandelijke Uittreksels. Voor de 48 deeltjes
van Boekzaal had R. verscheidene medewerkers, o.a. Abraham Bogaert en Pieter
Poeraet. In 1692 schreef hij Ernstige en Zedige Verantwoording, om een anoniemen
schrijver van een lasterschrift op hem af te straffen. Dat R., evenals vele geleerden
van zijn tijd, o.a. Musschenbroek, een voorstander was van de wichelarij, blijkt uit
Nodige Verantwoording voor de Heer Pieter Babus en juffr. sijn Huysvrouw. Tegen
de Amsterdammers en Haarlemmers. Niet gelovende de werking der wichelroede;
in één bandje gebonden met een ander werkje met nederlandschen en latijnschen
titel: De weergalooze Dichter P.J. Beronicius, schrijver van een uitvoerig burlesk
heldendicht in 2 boeken, Georgarchontomachia, der Boeren- en Overheidsstrijd,
een verhaal der overrompeling van Middelburg door Walcherens landlieden in 1672,
ten
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deele voor de Nederduitsche vertaalt, met een bijvoegsel in de voorreden van 's
mans leven, door P. Rabus (Rott. 1691; 2e dr. Amst. 1692; 3e dr. 1712). In 1693
gaf R. een bundel Zegen- en Vloekdichten uit alsmede de Colloquia Erasmi met
Latijnsche aanteekeningen voor schoolgebruik. In 1696 verscheen anoniem Historie
van den oproer, voorgevallen te Amsterdam. Zijn vroege dood, 13 Jan. 1702, belette
den werkzamen man, een woordenboek in de nederduitsche sprake, waarmee hij
in 1698 begonnen was onder den titel van Groot Naamboek, te voltooien. Daartoe
door vrienden aangezocht, gaf de zoon in 1741 de in een bundel geordende
gedichten van wijlen zijn vader uit: Gedichten van Pieter Rabus, bevattende
Bibeldichten, heldendichten, verjaardichten en bruiloftsdichten. In 1698 gal R. op
raad van eenige vrienden een vertaling (202 blz. groot) van een latijnsch werk van
Christiaan Huygens: De Wereldbeschouwer of Gissingen over de Hemelsche
Aardklooten en derzelver Cieraad (Rott. 1699), waarvan hij in de Boekzaal van 1678
een uittreksel had gegeven.
R. trouwde in 1684 met E l i z a b e t h O s t e n s , die hem 2 dochters, jong
overleden, en 2 zoons schonk, waarvan een, 22 jaar oud, overleed en de andere,
P i e t e r , in 1713 te Leiden in de medicijnen ging studeeren.
Zijn portret, geschilderd door G. Sanders, bevond zich bij den heer Lund te
Kopenhagen en is gegraveerd door J. Houbraken. Zijn portret, geschilderd door A.
van Halen, in diens Panpoëticon Batavum in het Rijksmuseum. Gegraveerde
portretten van J. Houbraken naar J.F. Bodecher, van J.G. Philips en P. Bouttats.
Zie: Groot Algemeen Woordenboek van D. van Hoogstraten en Jan Lodewijk
Schuer (Amst., Utrecht, 's Gravenh. 1733); W i t s e n G e y s b e e k , Biogr. Anthol.
en Crit. Wdb. (1824); J.B. K a n , Geschiedenis van het Erasmiaansch Gymnasium
(Rott. 1884), 46, 113; Rotterdamsch Jaarboekje (1888), 33.
R. Zuidema

[Raders, Reinier Frederik baron van]
RADERS (Reinier Frederik baron v a n ), geb. te Doesburg 22 Oct. 1794, overl. te
's Gravenhage 14 Nov. 1868. Als stuurmansleerling in 's lands dienst gekomen
(1805), ging hij weldra over naar de landmacht. Op St. Martin werd hij bevorderd
tot 2den luitenant (1810). In dat jaar werd het eiland echter door de Engelschen
veroverd en hij als krijgsgevangeae naar Engeland gevoerd. In Dec. 1813 herkreeg
hij zijn vrijheid, streed in 1814 als 1ste luitenant en als kapitein in het leger der
verbondenen tegen Napoleon. Vervolgens maakte hij deel uit van de troepenmacht
op Curaçao, waar hij tot majoor bevorderd (1826) en aangesteld werd tot
commandant (1828), tot hij in Dec. 1836 zijn benoeming ontving als gezaghebber
van Curaçao en onderhoorigheden. In die functie deed hij zich kennen als een ijverig
bevorderaar van den landbouw; de regeering erkende zijn verdiensten door hem
den titulairen rang van kolonel te verleenen (1843). Na zijn benoeming tot gouverneur
van Suriname (21 Apr. 1845) toonde hij zich ook daar een verdienstelijk bestuurder.
Toen bij K.B. van 9 Apr. 1848 Suriname administratief gescheiden werd van de
overige westindische bezittingen, werd de titel van G.-G. ook officieel door den toch
reeds gewoonlijk gebezigden naam van gouverneur vervangen. Onder zijn bewind
werden nieuwe mildere slavenreglementen ingevoerd (6 Mei 1851), de handel en
scheepvaart op deze kolonie voor alle vreemde volken geopend en Parimaribo tot
vrijhaven verklaard. De oprichting van de Surinaamsche maatschappij tot
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bevordering van den landbouw (1847) juichte hij zeer toe. Aan zijn bewind kwam
een plotseling einde, toen de regeering in het moederland hem bij K.B. van 29 Dec.
1851 ongevraagd eervol ontslag verleende. In dat jaar woedde de gele koorts in
hevige mate, waaraan ook als slachtoffers vielen de gezagvoerder en eenige leden
der equipage van het oostenrijksche schip Venezia, dat door de overige bemanning
verlaten was. Als onbeheerd was het vaartuig toen door het koloniaal bestuur in het
openbaar verkocht, hetgeen aanleiding gaf tot verwikkelingen tusschen ons land
en de Donau monarchie. Het werd de oorzaak van zijn demissie. Nochtans verloor
hij zijn belangstelling in Suriname niet. Zijn otium als gouverneur wijdde hij aan het
opstellen van geschriften over de afschaffing der slavernij en over kolonisatie door
Europeanen. Ook kreeg hij zitting in de staatscommissie, onder voorzitterschap van
Jean Chrétien Baud belast met het onderzoek naar de emancipate der slaven in
onze koloniën.
Hij was gehuwd met E.v.d. M e u l e n , die hem een zoon Willem Herman Frederik
Hendrik schonk (dl. VI, kol. 1159).
Zie: H a m e l b e r g , De Nederl. op de W.I.-eilanden (1903); Het bestuur van
gouverneur van Raders in verband met de toekomst dier kolonie in Vragen van den
dag XI (1896); v a n R a d e r s , Memorie aan den Koning, ingediend op 3 Juli 1851
met bijlagen ('s Gravenh. 1852-53); naar aanteekeningen van J.C.E. Bartelds.
Kossmann

[Raepsaet, Jean Joseph]
RAEPSAET (Jean Joseph), geb. te Oudenaarde 29 Dec. 1750, overl. aldaar 19
Febr. 1832, was de zoon van J e a n R a e p s a e t en M a r i e J e a n n e V i s p o e l .
Hij genoot lager onderwijs in zijn geboortestad, middelbaar te Meenen en Borgen
(Hen.) en hooger te Leuven. Hoewel nog geen licentiaat (= h.t.l. Mr.) in de rechten,
werd hij rechtskundige te Gent, waar hij in 1782 secretaris van een college, de Hauts
Pointres, werd. In hetzelfde jaar ging hij opnieuw te Leuven studeeren en behaalde
12 Juli 1784 den graad van licentiaat. In 1785 werd hij gekozen tot Haut-Pointre
van Oudenaarde en vestigde zich aldaar.
Tijdens de tegen keizer Jozef II in 1789 uitgebroken onlusten heeft hij, die een
warm clericaal was, een rol als medewerker met van der Noot en van Eupen
gespeeld; hoewel men in Vlaanderen minder hevig was dan in Brabant, was hij in
eerstgenoemde provincie het hoofd der beweging. Met het oog daarop werd hij 20
Oct. 1789, gaande op straat, gevangen genomen en eerst te Treurenburg bij Brussel,
later te Antwerpen in hechtenis gehouden. Op 22 Nov. d.a.v. verkreeg hij zijn vrijheid
weer. Bij het begin der regeering van keizer Leopold II gaf Raepsaet een anonieme
brochure uit om den weg voor een betere verstandhouding aan te wijzen.
Toen de Franschen in Jan. 1793 België binnendrongen, vluchtte hij naar
Aardenburg, maar na den slag bij Neerwindenop 18 Mrt. keerde hij terug. In Juni
1794 trokken de Franschen weder het land binnen en nu ging hij naar Goes,
waarheen hij de kas en de archieven, die hij onder zich had, meenam. Eerst toen
er een meer geordende toestand was ontstaan en de Zuidelijke Nederlanden met
Frankrijk vereenigd waren, keerde hij in Mrt. 1795 terug. Hij bleef vooreerst
ambteloos. Hij was zoozeer bekend en wellicht ook werkzaam als ultra-clericaal,
dat men hem vanwege de fransche regeering 11 Jan. 1799 gevangen nam. Hij werd
in de gevangenis Sainte Pélagie te Parijs en daarna in den Temple opgesloten. Op
20 Mei d.a.v. kwam hij vrij.
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In 1800 werd hij lid van den conseil général van het departement Escaut en in 1803
lid van het fransche wetgevend lichaam. Het laatste bleef hij tot de verovering van
de Zuidelijke Nederlanden door de verbonden mogendheden in 1814. Hij gaf toen
een brochure uit, waarin hij raad gaf wat men met die landen beboorde te doen.
Hoewel hij liefst gezien had, dat zij weder bij Oostenrijk gevoegd zouden worden,
was hij in dezen tijd geen bepaald tegenstander van een vereeniging met
Noord-Nederland. Hij nam dan ook het lidmaatschap der commissie tot wijziging
der grondwet ten behoeve van het nieuwe koninkrijk, waartoe hij 22 Apr. 1815
benoemd werd, aan, en heeft daarin veel gewerkt, al zijn zijn denkbeelden in het
algemeen met doorgegaan. Wel is een voorstel van van Hogendorp, dat de Koning
protestant moest zijn, na heftige bestrijding door hem, verworpen met slechts 5
stemmen voor. Evenals van Hogendorp alleen heil zag in herstel van de toestanden
van voor 1795, wilde Raepsaet alles in den belgischen toestand van voor 1794
terugbrengen. Daarom was een gouverneur en waren de fransche sous-préfets
doornen in zijn oog, terwijl hij wel de oude ambachten (châtellenies) wilde herstellen.
De liberale leden der commissie hebben bewerkt dat zijn denkbeelden niet gevolgd
zijn. Alleen het stelsel van twee Kamers is vooral op zijn aandringen in de grondwet
opgenomen. Bij alle stemmingen over de kerkelijke zaken was hij afwezig. Hij was
reeds met de Broglie, bisschop van Gent, bezig, maatregelen te nemen, dat de
grondwet door de belgische notabelen verworpen zou worden. Hij heeft een uitvoerig
dagboek van de handelingen dezer commissie geschreven. Zij heeft 13 Juli 1815
haar ontwerp ingeleverd, dat 24 Aug. d.a.v. de grondwet geworden is.
Raepsaet werd door koning Willem I op 1 Sept. 1815 tot lid der Tweede Kamer
benoemd, maar heeft deze benoeming niet aangenomen, daar hij een leven op zijn
studeerkamer aangenamer vond. Ook verder is hij niet meer in het openbaar
opgetreden.
Hij was een zeer geleerd man, uiterst conservatief, en de Roomsch-Katholieke
kerk ging hem boven alles.
In Noord-Nederland was hij lid van het Kon. Ned. Instituut, het Zeeuwsch
genootschap, het Utrechtsch genootschap, de Hollandsche maatschappij te Haarlem
en de Maatschappij der Ned. letterk. te Leiden; in België van alle geleerde
genootschappen.
Hij huwde 20 Mei 1777 M a r i e U r s u l e B a u w e n s , geb. 1754, overl. 3 Juni
1832, hij wie hij 16 kinderen had.
Het belangrijkste door hem geschrevene is:
Recherches sur les inaugurations des princes souverains des Pays Bas (Gand
1814); Journal des séances de la commission pour le projet de constitution des
Pays-Bas (Gand 1815); Uitvinding van het haringkaken (Gent 1816); Histoire de
l'origine de l'organisation et des pouvoirs des Etats généraux (Gand 1819);
Aanteekeningen op het rapport betrekkelijk het gedenkstuk der Dea Sandrandiga
in Verh. der 2e kl. van het Kon. Ned. Instituut, 2e deel, 1821; Vertoog over de
poorterijen of gemeenten der Nederlanden in Verh. Hollandsche maatschappij der
wetenschappen te Haarlem, 3e deel, 1824; Geschieden oordeelkundig verslag over
de posterijen in de Werken van de Maatschappij der Ned. letterkunde te Leiden, 3e
deel.
Zijn ‘complete’ werken zijn te Gent van 1838 tot 1841 in 6 deelen verschenen,
met een inleiding door N. C o r n e l i s s e n . Deze inleiding is uitgebreider opgenomen
in een Notice in den Annuaire de l' Académie de Belgique van 1841. In de laatste,
voor welke zijn portret voorkomt, wordt
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een uitvoerige lijst gegeven van zijn in genoemde ‘complete’ werken uitgegeven
geschriften, van de gedrukte, welke daarin niet voorkomen, en van de vele
manuscripten, die nog onder zijn afstammelingen berusten. Onder de laatste is een
folio werk in 6 deelen: Schetz tot d'historie van den oorspronk en voortganck van
de vaderlandsche regten der Nederlanders. Hij heeft het niet uitgegeven omdat hij
het nog wilde omwerken.
Ramaer

[Raet, Leopoldus Franciscus de]
RAET (Leopoldus Franciscus d e ), ged. te Boxmeer 9 Mei 1716, overl. aldaar 4 Mei
1797, zoon van W i l l e m en van C o r n e l i a M a r g a r e t h a S a m . Hij volgde
zijn varter als heer van de Wijer en drost van de vrije heerlijkheden Boxmeer, St.
Anthonis en Sambeek op; hij was ook geheimraad van den vorst van
Hohenzollern-Sigmaringen, dien hij te Frankfort vertegenwoordigde bij de kroning
van keizer Leopold II; hofraad van den keurvorst van Keulen en oppermomboir der
weduwen-en-weezenkamer. Hij is met zijn echtgenoote betrokken in eenige
avonturen met Jan Baptist van Hohenzolern-Sigmaringen, bijgenaamd den Dollen
Graaf, heer van Boxmeer. Hij was te Anholt 25 Aug. 1743 gehuwd met D o r o t h e a
L u d o v i c a M a h l e r (geb. te Anholt 29 Mei 1722 en overl. te Boxmeer 18 Febr.
1786), dochter van Jan Frans, drost te Anholt, en van Maria Magdalena Zum Kley.
Haar buitengewone schoonheid werd door haar tijdgenooten ten zeerste bewonderd;
zij wordt bezongen door S t a n i s l a u s v a n C o o t h , medicinae doctor te Boxmeer,
in een gedicht.
Uit zijn huwelijk werden te Boxmeer acht kinderen geboren, o.a. jhr. J o a n n e s
B a p t i s t a F r a n c i s c u s W i l h e l m u s , geb. 22 Aug. 1744, overl. 2 Aug. 1825,
heer van de Wijer, laatste geheimraad en drost te Boxmeer; hij was te Utrecht 12
Mei 1767 tot doctor in de beide rechten gepromoveerd op een dissertatie De
inofficioso testamento; hij werd bij organiek besluit van 28 Aug. 1814 in de
ridderschap van Noord-Brabant geadmitteerd; W i l l e m O s w a l d L e o p o l d ,
geb. 8 April 1752, overl. 1 Juni 1819, promoveerde te Rome tot doctor in de
godgeleerdheid en was kanunnik te Xanten; R u t g e r u s P h i l i p p u s , geb. 25
Aug. 1754, overl. 14 Juli 1809, was raadsheer van den vorst van
Hohenzollern-Sigmaringen.
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , Chroniek van Boxmeer van af het jaar 1269 tot 1889,
34, 38; d e z ., De familie de Raet (achter genoemde chroniek), 62-64; d e z .,
Aanteekeningen over Boxmeersche geslachten in Limburg's Jaarboek (1897),
308-309; A.F.O. v a n S a s s e v a n Y s s e l t , Het huis de Wijer in Taxandria V
(1898), 309-314; d e z ., Het kasteel van Boxmeer in Taxandria VI (1899), 128-130,
133, 172; 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 Bidderschappen in het
koninkrijk der Nederlanden, 42; J.B. R i e t s t a p , De Wapens van den
Nederlandschen adel, 180.
Verzijl

[Rampaert, Arnoldus van Brussel]
RAMPAERT (Arnoldus) van Brussel, regulierkanunnik van de congregatie van
Windesheim in het Roodekdooster bij Brussel. Hij overleed 28 Aug. 1578 te Diest
aan de pest; hij was aldaar werkzaam als rector van het nonnenklooster Mariëndal.
Te voren was hij rector in het St. Agnesklooster te Dordrecht, waar hij vele kwellingen
en onrecht moest verduren van de Geuzen, die hem ten slotte uit de stad verjoegen
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en het klooster ophieven 1572. In Roodeklooster was hij meester der jonge
kloosterlingen.
Zie: Anecdota J. Gielemans (ed. Anal. Boll. Brux. 1895), 190, 264.
Fruytier
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[Randenraedt, Frederik van]
RANDENRAEDT (Frederik v a n ), overl. te Spaubeek tusschen 25 Mei en 1 Oct.
1646, begr. in de St. Nloolaaskerk te Maastricht, zoon van C o r n e l i s , scholtis van
Schinnen (zie onder Hendrik) en van C a t h a r i n a S c h o m m a r t z ., was
stadhouder en scholtis van Schinnen 1620-22, woonde op het goed Ten Dijken
gelegen in de gemeente Spaubeek; hij was drossaard te Spaubeek; hij was
luitenant-drossaard en breukmeester van het Iand van Valkenburg sedert 1622 als
opvolger van zijn schoonvader; als zoodanig werd hij 10 Maart 1629 met de hoeve
Heihof, gelegen te Kleingenhout onder Hulsberg, beleend, na den dood van Hendrik
van Randenraedt. Hij was bij een besluit der regeering van Brussel 16 Jan. 1635
en onder goedkeuring van de heeren der financiën van den 9 Jan. 1636 benoemd
tot rentmeester van de domeinen van den koning van Spanje in de landen van
Valkenburg en Daelhem voor den tijd van vijl jaren, na welke vijf jaren zijn commissie
is vernieuwd, zoodat die nu duurde tot 1 Oct. 1646. Hij was voor dien termijn
overleden. Bij zijn echtgenoote I s a b e l l a B o o m s (overl. te Spaubeek 20 Oct.
1654, dochter van Jacob Booms, luitenant-drossaard en breukmeester van het land
van Valkenburg) had hij twee dochters.
Zie: Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XVI (1879), 262,
XXII (1885), 31-35, LXIV (1928), 279-280, LXV (1929), 105, 162, 244, LXVI (1930),
86-89; Maasgouw (1922), 75, (1931), 42.
Verzijl

[Randenraedt, Hendrik van]
RANDENRAEDT (Hendrik v a n ), overl. in 1627, was scholtis der heerlijkheid
Oostrum-Spraelandt 1579-1627, tevens rentmeester van het huis Geysteren; hij
was 29 April 1589 door afstand van Hendrik Alarts, welke momber was van het
weeskind van wijlen Hans Colsens, met de hoeve Heihof gelegen te Kleingenhout
onder Hulsberg beleend. Zijn broeder C o r n e l i s was scholtis van Schinnen
1587-1614 en woonde op den hof te Broeck of Gebroeck omtrent Nagelbeek. Zijn
zoon Willem volgt; zijn dochter E r m g a r d i s huwde met Jan Guillaume van de
Waterschappe, zich ook noemende Johan Guillem en Johannes Gwilielmi, welke
rentmeester van Geysteren was (1617-23) en sedert 1627 scholtis van
Oostrum-Spraelandt. Hij stierf 5 Dec. 1653. Johanna v.R. (dl. VII, kol. 1036) is de
dochter van C o r n e l i s , den zoon van Hendrik, en dus een nicht van Willem (die
volgt) en van Frederik (die voorgaat).
Zie: Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XVI (1879), 52, 69,
XXII (1885), 31, 140, XXXIII (1897), 69, LXV (1929), 340, LXVI (1930), 75-80;
Maasgouw (1922), 74-75.
Verzijl

[Randenraedt, Willem van]
RANDENRAEDT (Willem v a n ), overl. te Roermond 8 Dec. 1636, zoon van Hendrik
(zie hiervoor), was j.u. lic., werd tot kanunnik der domkerk te Roermond benoemd
31 Maart 1604 ter vervanging van Hieronymus Gherinx en nam bezit van zijn
prebende den 12 Juni daaropvolgende. Ook was hij officiaal van het bisdom
1609-1636. Hij was een man van uitnemende deugdzaamheid en een weldoener
van armen en behoeftigen, ook stichtte hij te Roermond een weeshuis voor
gebrekkige en ouderlooze kinderen. Hij maakte 16 Oct. 1636 zijn testament, koos
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zijn begraafplaats in de domkerk en benoemde tot zijn erfgenamen zijn broeder
C o r n e l i s , raadsheer van het hof van Gelder te Roermond, en zijn zuster
Elisabeth.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond III,
10, 91-92; Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXVIII (1891),
82, LXVI (1930), 78;
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M.J. W o l t e r s , Recherches sur l'ancien comté de Gronsveld et sur les anciennes
seigneuries d'Elsloo et de Randenraedt (Gand 1854), 195-196, waar op blz. 237-240
zijn testament staat afgedrukt.
Verzijl

[Randwijck, Mr. Lodewijk Napoleon graaf van]
RANDWIJCK (Mr. Lodewijk Napoleon graaf v a n ), geb. te Amsterdam 2 Mei 1807,
overl. te 's Gravenhage 4 Dec. 1891, was de zoon van F r a n s S t e v e n C a r e l
v a n R a n d w i j c k en A d e l a i d e J e a n n e baronesse v a n Z u y l e n v a n
Nijevelt.
Hij werd te Utrecht 5 Apr. 1824 als student ingeschreven en promoveerde aldaar
29 Apr. 1829 op een dissertatie De reticentia illorum ad quorum notitiam laesae
majestatis aut perduellionis crimina committenda pervenerunt.
Hij zette zich als advocaat te Arnhem neder en werd 1 Juni 1833 door de
ridderschap van Gelderland tot lid van de Staten dier provincie gekozen. Op 19 Juli
1835 werd hij tot vrederechter in de kantons Elst en Bemmel benoemd. Hij verkreeg
eervol ontslag uit die betrekkingen, toen hij 5 Juli 1837 door de Staten tot lid van
Gedeputeerde staten gekozen werd.
Op 2 Juli 1842 werd hij met ingang van 1 Aug. d.a.v. tot gouverneur van Drente
benoemd en 11 Dec. d.a.v. tot curator der groningsche universiteit. Op 6 Dec. 1845,
's Konings verjaardag, werd hij tot staatsraad in buitengewonen dienst benoemd.
Op 30 Jan. 1846 volgde zijn benoeming met ingang van 1 Apr. tot gouverneur van
Gelderland en eindelijk op 6 Oct. 1846 met ingang van 12 d.a.v. tot minister van
Binnenlandsche Zaken. Kort daarna, 1 Nov., ontving hij op verzoek eervol ontslag
als curator.
Hij kwam in een moeilijken tijd aan het bewind, en dat bij een der moeilijkste
departementen van bestuur. Telken jare waren er bij de periodieke aftreding van ⅓
der leden van de Tweede Kamer eenige liberale in de plaats van conservatieve
leden gekozen en de liberalen gaven in Juli en Aug. 1847 van hun ontevredenheid
over den gang der zaken blijk, door tegen verscheidene hoofdstukken der
staatsbegrooting te stemmen. De begrooting van van Randwijck werd, met nog
kleiner meerderheid dan de andere, op 3 Aug. met 31 tegen 27 stemmen
aangenomen, terwijl van de 11 roomsch-katholieke leden 7, die een gunstige
grondwetsherziening voorstonden, voor stemden.
Een circulaire van hem van 13 Aug. 1847 heeft een funesten invloed uitgeoefend;
daarin werd gezegd, dat een fransche wet van 1797, die het bouwen langs rijkswegen
aan beperkingen onderwierp, h.t.l. ongeldig was.
Koning Willem II, die zich tot dien tijd tegen alle grondwetswijziging verzet had,
veranderde in Oct. 1847 gedeeltelijk van meening doordat hij op raad van den
vice-president van den Raad van State, van Doorn (dl. I, kol. 739), op 23 Oct. 4
ministers, onder wie van Randwijck, met W. van Rappard (dl. IV, kol. 1115) en als
secretaris A. van Rappard (dl. IV, kol. 1114) benoemde om een ontwerp daarvoor
op te maken. Op 11 Nov. leverden zij dit, in 27 ontwerpen verdeeld, aan den Koning
in en 21 Febr. 1848 kwam daarover het advies van den Raad van State in, op 9
Mrt. werd en zij bij de Tweede Kamer ingediend.
Onderwijl verwisselde van Randwijck zijn portefeuille 1 Jan. 1848 met die van
Buitenlandsche Zaken. De minister van Financiën van Hall, die neigde naar een
zuivere herziening, was tegelijk afgetreden en mi waren er slechts conservatieve
ministers. Door de Februari-revolutie in Frankrijk beangst geworden, riep de Koning
15 Mrt. het kamerlid Luzac bij zich en na overleg met hem en
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met den voorzitter der Kamer Boreel droeg hij, zonder het kabinet te raadplegen,
aan hem en 4 anderen, onder wie Thorbecke (dl. IV, kol. 1308), op, een afdoende
grondwetsherziening te ontwerpen. De ministers verzochten met het oog daarop
gezamenlijk hun ontslag, dat him op 25 Mrt. 1848 eervol verleend werd.
Bij een aanvullingsverkiezing op 3 Jan. 1849 werd van Randwijck in het kiesdistrict
Hoogeveen tot lid der Tweede Kamer gekozen; men herinnerde zich daar nog zijn
4-jarig beheer als gouverneur. Maar toen de districten Assen en Hoogeveen
ingevolge de kieswet samengevoegd waren, werd hij bij de verkiezing van 27 Aug.
1850 niet herkozen.
Sedert heeft hij alleen hof-ambten gehad. In het bijzonder was hij grootmeester
van het huis van koningin Sophie. Als zoodanig heeft hij nog eens van zich doen
spreken, toen in den Gids van Jan. 1865 een artikel van Cd. Busken Huet (dl. VI,
kol. 823), getiteld Een avond aan het hof, Dec. 1864, verscheen. Daarin werd het
jaarboekje Aurora, onder redactie van den dichter S.J. van den Bergh, gecritiseerd.
De Koningin en hare 4 hofdames werden hierin sprekend ingevoerd, zij wordt door
de dames op eerbiedige wijze toegesprokon, H.M. verhaalt het een en ander over
Wurtemberg, kortom het gesprek zou aldus gevoerd kunnen zijn. Daar naar van
Randwijck's oordeel dit artikel oneerbiedig en beleedigend voor de Koningin was,
verkreeg hij van H.M. machtiging om namens haar een brief aan de redactie van
den Gids te zenden, waarin gezegd werd, dat het artikel onbehoorlijk was. Na eenige
onderhandelingen, niet door bemiddeling van van Randwijck, is de brief met
goedvinden der Koningin niet in den Gids geplaatst. Het gevolg van deze
geschiedenis is geweest, dat Potgieter (dl. VII, kol. 1009), de eenige van de redactie,
wien Huet inzage van zijn artikel gegeven had, en Huet uit de redactie traden.
Hij werd in 1822 met de verdere afstammelingen van zijn toen reeds overleden
vader in den adelstand verheven met den titel graaf.
Hij huwde 25 Sept. 1835 jkvr. C l a i r e J u l i e H é l è n e P h i l i p p i n e v a n
V r e d e n b u r c h , geb. 1 Febr. 1811, overl. 1 Juli 1899, bij wie hij 2 zonen en 2
dochters had.
Zie over de geschiedenis der grondwetsontwerpen tijdens zijn ministerie een
opstel van zijn zoon Mr. A.J. graaf v a n R a n d w i j c k , De geschiedenis der 27
ontwerpen van wet tot herziening der grondwet in 1847-1848, toegelicht ('s Grav.
1879); B.D.H. T e l l e g e n , 1848. Het voorstel van de herziening der grondwet in
Gids 1883, 1e deel, blz.1.
Ramaer

[Randwijck, Otto baron van]
RANDWIJCK (Otto baron v a n ), geb. te Arnhem 31 Mrt. 1763, overl. te Nijmegen
25 Sept. 1833, was de zoon van G o d a r d A d r i a a n v a n R a n d w i j c k en
S o p h i a C a r o l i n a C o n s t a n t i a gravin v a n B y l a n d t . Hij ging in militairen
dienst en was stalmeester in dienst van den stadhouder Willem V. Hij bleef afzijdig
van alle openbare betrekkingen tot hij onder koning Lodewijk in het bestuur van
Nijmegen, waar hij woonde, benoemd werd. Na de inlijving hij Frankrijk werd hij
maire van Nijmegen en in 1814 werd hij als zoodanig met den titel burgemeester
gecontinueerd.
Hij werd 29 Aug. 1814 door den Souvereinen Vorst tot lid der Staten van
Gelderland voor de ridderschap en bij koninklijk besluit van 1 Sept. 1815 tot lid der
Tweede Kamer voor Gelderland benoemd.
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Hij werd onder eervol ontslag als burgemeester 27 Nov. 1817 benoemd tot
hoofdschout van Maas en Waal. Na het overlijden van den hoofdschout van het
Rijk van Nijmegen F.W. baron van Neu-
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kirchen genaamd Nijvenheim, op 25 Sept. 1833, werd hij eerst waarnemend, daarna
definitief hoofdschout ook van dat district.
Beide betrekkingen nam hij tot zijn overlijden waar. Een bewijs, dat hij in de Kamer
zeer geacht was, is dat hij in Oct. 1831 als eerste op de voordracht zijner medeleden
voor voorzitter geplaatst werd. Hij verzocht den Koning, wegens zijn gezondheid
van een benoeming verschoond te blijven en dit geschiedde.
Zijn vader en daardoor hij werd in 1814 in de ridderschap van Gelderland
opgenomen en hem werd in 1822 de titel baron toegekend.
Hij huwde 7 Juli 1790 S t e p h a n i a v a n R a n d w i j c k , geb. 6 Mrt. 1767, overl.
15 Dec. 1823, bij wie hij 2 zonen en 4 dochters had.
Ramaer

[Ranst, Franciscus van]
RANST (Franciscus v a n ), geb. te Antwerpen, trad in de orde der Predikheeren in
het klooster zijner geboortestad, waar hij overleed, 31 Mei 1727. Hij behaalde in
Leuven den graad van licentiaat en in Rome dien van magister in de theologie. Eerst
was hij werkzaam als lector in de norbertijner abdij Heylissem; dan als leeraar der
wijsbegeerte in het seminarie te Roermond, 1703. Vervolgens werd, hij professor
der theologie in het studiehuis zijner orde te Leuven, en regens der studiën te
Antwerpen. Daarop riepen zijn oversten hem naar Rome, waar hij bibliothecaris
werd van de beroemde bibliotheek ‘Casanatense’ in het klooster zijner orde Minerva,
waar hij ook als leeraar der theologie optrad. Sommige schrijvers zeggen onjuist,
dat hij bibliothecaris van het Vaticaan was. Verkeerd meldt de Biogr. nat. Belg., dat
van Ranst door den bisschop van 's Hertogenbosch benoemd was tot
eerevicaris-generaal. In dien tijd was er geen bisschop van 's Hertogenbosch meer.
Na den dood van den apostolischen vicaris van 's Hertogenbosch P. Govaerts
benoemde paus Benedictus XIII pater Fr. van Ranst tot diens opvolger, 15 Jan.
1727. De kardinaal-aartsbisschop van Mechelen schreef 11 Jan. 1727 aan den
generaal der Predikheeren, dat de Staten van Holland geen regulier zouden toelaten
en de geestelijkheid van het vicariaat van 's Hertogenbosch geen regulier als vicaris
wilde. Pater van Ranst stierf kort na zijn aankomst te Antwerpen, vóór dat de
aanstellingsbrieven van den Paus ten uitvoer gebracht waren. De Staten weigerden
ook zijn benoemden opvolger te erkennen. P. van Ranst gaf verschillende werken
uit, opgesomd bij Q u é t i f e t E c h a r d , Scriptores Ord. Praed. II, 798, en in: Biogr.
nat. Belg. XVIII, 679. De opsomming is niet volledig. Van het werk Lux fidei, dat
1734 bijzonder aanbevolen was door den bisschop van Roermond voor zijn priesters
en seminaristen, verscheen te Venetië 1735 een uitgave onder den titel: Historia
haereticorum et haeresum antea inscripta: Lux fidei. Van zijn werk Veritas in medio
verscheen een tweede editie Antw. 1718; het werkje Opusculum
historico-theologicum de indulgentiis et jubileo et praesertim anni sancti, verscheen
ook: Sylvae Ducis Typ. P. Scheffers. Nog verscheen van hem, Antw. 1711 Theologia
moralis: pars prima. De Oratio in laudem St. Thomae (Antw. 1719) bewijst, dat hij
een welsprekend prediker was.
Zie: G.A. M e y e r , De predikheeren te 's Hertogenbosch, 148; C o p p e n s , Gesch.
overz. bisdom 's Hertogenbosch I, 290; Bijdr. bisdom Haarlem V, 413; H a b e t s ,
Gesch. bisdom Roermond II, 547, III, 591; Catal. bibl. maj. abb. S. Bernardi, 1747,
332; Graf- en gedenkschriften van Antw. V, 131.
Fruytier

[Raoux, Mr. Adrien Philippe]
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Reves (Heneg.) 22 Aug. 1839, studeerde te Leuven, waar hij licentiaat in de rechten
werd en vestigde zich als advocaat bij het souvereine gerechtshof te Mons (Heneg.).
Er was toen voor de advocaten in de oostenrijksche Nederlanden geen gelegenheid
nun welsprekendheid te toonen, daar er slechts memoriën ingediend mochten
worden.
Op 17 Apr. 1787 werd hij benoemd tot commissaris van het intendantschap in
het district Mons, op 19 Juni 1788 werd hij schepen van Mons en 18 Mei 1789
raadsheer in het bovengenoemde hof aldaar. Daar hij zich als aanhanger van keizer
Jozef II tegen de regeering, die onder van der Noot en van Eupen te Brussel optrad,
verklaard had, vluchtte hij, toen deze beweging tot Henegouwen doordrong, op 20
Nov. 1789 naar Bavay in Frankrijk. Nadat de beweging door keizer Leopold II
bedwongen was, werd hij 19 Mrt. 1791 in zijn betrekkingen te Mons hersteld.
Toen België in 1794 door Frankrijk veroverd was en men in het volgende jaar de
regeering organiseerde, protesteerde hij in een manifest, gedagteekend 26 Sept.
1795, daartegen en nam hij ontslag uit zijn regeeringsbetrekkingen. Hij zette zich
in hetzelfde jaar als advocaat te Brussel neder, waar hij een groote praktijk kreeg.
Zeer juichte hij de vereeniging van Zuid- met Noord-Nederland toe. Op 2 Oct.
1815 werd hij door koning Willem I tot lid van den Raad van State benoemd. Op 21
Aug. 1824 werd hij tot lid der commissie uit dien raad voor den roomschkatholieken
eeredienst benoemd.
Wegens ziekte van den minister van Justitie van Maanen (dl. III, kol. 803)
verdedigde hij in Apr. 1829 met zijn ambtgenoot Pabst van Bingerden het
wetsontwerp tot beteugeling der drukpers.
Hij bleef lid van den Raad van State tot den belgischen opstand en heeft daarna
geen openbare betrekkingen vervuld maar trok zich terug op zijn kasteel Reves.
Hij was een geleerd man. Zijn werken zijn opgegeven in de brusselsche Biographie
nationale, i.v.
Ramaer

[Rau, Sebald]
RAU (Sebald), geb. te Herborn in Duitschland omstr. 1724 (verschillende
geboortejaren worden opgegeven), overl. te Utrecht 10 Jan. 1818, zoon van
J o h a n n E b e r h a r d R a u , hoogleeraar te Herborn, eerst in de oostersche talen,
daarna in de theologie en philosophie, en van A u g u s t a C a t h a r i n a H a m e l .
Reeds vroeg werd zijn aandacht gevestigd op den roem der nederlandsche
oriëntalisten. In zijn geboorteplaats kwam hij in aanraking met Jan Jacob Schultens,
die daar in dien tijd hoogleeraar was. Op raad van diens vader, den beroemden
Albert Schultens, maakte hij een studiereis naar Nederland. In 1749 werd hij lector
in de oostersche talen aan de universiteit te Utrecht, in 1750 buitengewoon en in
1752 gewoon hoogleeraar in hetzelfde vak, terwijl hij in 1756, bij den dood van Mill,
ook de hebreeuwsche antiquiteiten te doceeren kreeg. In 1771 werd hij ook
theologiae typicae et exegeticae professor. Hij heeft zijn ambt vervuld tot 1810, toen
hij wegens hoogen ouderdom aftrad.
Rau kan genoemd worden onder de beste vertegenwoordigers van de oostersche
studie hier te lande in de 18de eeuw. Van zijn tijdgenooten, de Schultensen,
onderscheidt hij zich hierin, dat zijn studierichting minder eenzijdig linguistisch en
meer historisch is. Hij sluit meer aan bij zijn duitschen tijdgenoot J.D. Michaelis. Zijn
inzichten leert men het best kennen uit een redevoering, die hij op 2 Apr. 1770 bij
het einde van
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zijn tweede rectoraat heeft gehouden. n.l. de Oratio de judicio in philologia Orientali
regundo.
De geschriften, die Rau heeft nagelaten, hebben grootendeels betrekking op
onderwerpen uit de antiquiteiten, bijv.: Dissertatio philologica de Vindemia et
Torcularibus veterum Hebraeorum (1755); Dissertatio de aedibus veterum
Hebraeorum (1764); Dissertatio de armis veterum Hebraeorum (1781).
Blijkens handschriften van Rau, die zich in de utrechtsche universiteits-bibliotheek
bevinden, strekte zijn taa studie zich behalve op het gebied van het oudtestamentisch
Hebreeuwsch uit op dat van het Syrisch, Samaritaansch, Arabisch en de rabbijnsche
literatuur.
Zijn portret is gegraveerd door Grape.
Zie: J ö c h e r -R o t e r m u n d -A d e l u n g , Gelehrten-Lexicon (waarin een opgave
van zijn werken); S. R a u , Oratio de beneficiis a Deo Opt. Max. inde a iuventute in
se collatis (1805); J. N a t , De studie van de Oostersche talen in Nederland in de
18e en de 19e eeuw (1939), 114 vlg.
Nat

[Rau, Sebald Fulco Johannes]
RAU (Sebald Fulco Johannes), geb. 16 Oct. 1765 te Utrecht, overl. te Leiden 1 Dec.
1807, zoon van Sebald Rau (die voorgaat) en S u s a n n a S e b i n a R e y t s m a .
Reeds zeer jong toonde hij een buitengewonen aanleg tot de studie van talen:
als kind begon hij met Latijn en Grieksch en de oostersche talen, terwijl hij behalve
Fransch, Duitsch en Engelsch ook Italiaansch leerde. Spoedig behoorde hij als
nederlandsch letterkundige tot den kring van Bellamy, vereenigd in het genootschap
‘Dulces ante omnia Musae’. In dit genootschap gaf hij reeds op vijftienjarigen leeftijd
een verhandeling, bevattende Eene vergelijking der Homerische helden met die der
Arabieren. Uit den kring van Bellamy kwamen twee kleine tijdschriften voort (beide
opgericht in 1784) n.l. De Poëtische Spectator en Proeven voor het Verstand, den
Smaak en het Hart. Voor het eerste schreef Rau een inleiding, waarin opgetreden
werd tegen de sentimenteele mode in de literatuur van die dagen. In het tweede
verscheen Rau's meest bekende litteraire product, de ridderromance Ewald en Elize,
een tegenhanger van Bellamy's Roosje. Bij den dood van zijn vriend (in 1786) dichtte
hij zijn Lijkklagt op Bellamy. De patriotsche gezindheid van Bellamy en van Quint
Ondaatje, die eveneens tot bovengenoemd genootschap behoorde, werd door Rau
niet gedeeld.
Aanvankelijk werd Rau waalsch predikant, eerst te Harderwijk, daarna te Leiden.
Als zoodanig heeft hij vele stichtelijke bijdragen in het Fransch geschreven. Doch
reeds in 1787 werd hij benoemd tot gewoon hoogleeraar in de theologie te Leiden.
In 1794 werd hij ook hoogleeraar in de oostersche talen en antiquiteiten benevens
Interpres legati Warneriani. Maar reeds in het volgend jaar werd hem, om zijn
meergemelde politieke gezindheid, dit ambt weer ontnomen en aan van der Palm
gegeven. Hij moest zich nu tot zijn professoraat in de theologie beperken en toen
ook dit hem door de scheiding van kerk en staat, eenige jaren later, dreigde te
ontgaan, benoemde men hem, om hem voor de leidsche universiteit te behouden,
in 1799 tot hoogleeraar in de gewijde dicht- en redekunde. In dit jaar echter werd
van der Palm agent van nationale opvoeding en Rau kreeg zijn ambt in de oostersche
talen weer terug.
Als oriëntalist heeft Rau zich vooral bezig gehouden met het werk van Teifaschi.
In 1784 verdedigde hij onder zijn vader een Specimen Arabicum continens
Descriptionem et Excerpta
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Libri Achmedis Teifaschi de Gemmis et Lapidibus pretiosis. Het geheele handschrift
van Teifaschi is wel door hem vertaald maar niet uitgegeven: bij de ramp van Leiden
is zijn werk verbrand. Rau's dichterlijke aanleg blijkt reeds uit de titels van
redevoeringen, die hij gehouden heeft: Oratio de Poeseos Hebraicae prae Arabum.
Poesi praestantia etc. (1794) en Oratio de Poeticae facultatis excellentia et
perfectione spectata in tribus poetarum principibus, Scriptore Jobi, Homero et
Ossiano (1799). De vergelijking van Job, Homerus en Ossian is een geliefkoosd
thema voor velen in de 18de eeuw. Zijn gevoel voor poëzie bracht Rau ook tot uiting
bij zijn colleges over oostersche literatuur.
Zijn portret is gegraveerd door L. Portman en Ch. H. Hodges naar Hodges, en
gelithografeerd door L. Springer.
Zie: J. T e i s s e d r e l' A n g e e n W. B i l d e r d i j k , Lofrede en lijkzang op S.F.J.
Rau (1808); J. C l a r i s s e , Iets over S.F.J. Rau als dichter in De Fakkel XI, 89 vlg.
Nat

[Raymakers, Antony]
RAYMAKERS (Antony), ged. 26 Maart 1777 te Helmond, overl. ald. 13 Dec. 1866,
was de tweede zoon van den koopman en entrepreneur in manufacturen J a n R.
en van H e n d r i n a v a n G e l d r o p . Hij zette de zaken van zijn vader voort, doch
wist zich als vooruitstrevend man bij den nieuwen tijd aan te passen. Hij was eerst
lid van de textielfirma H. en A. Raymakers, en stichtte later mede de firma
‘Raymakers en Ramaer’. Na ontbinding met laatstgenoemden firmant omstreeks
1848, stichtte hij met zijn vier zoons de firma ‘A. Raymakers en Zonen’, die thans
tot een der grootste textielfirma's te Helmond is uitgegroeid.
Hij was 17 Juli 1813 te Helmond gehuwd met J o h a n n a v a n A s t e n (geb.
22 Nov. 1788 te Helmond, overl. ald. 24 April 1843, dochter van H e n d r i k en van
H e n d r i k a v a n A s t e n ). Uit dit huwelijk werden te Helmond zeven kinderen
geboren: H e n d r i k a (geb. 18 Oct. 1816, huwde 14 Febr. 1844 te Helmond met
W i j n a n d u s F r a n c i s c u s P r i n z e n , ouders van wijlen het Eerste Kamerlid
Willem J.H. Prinzen); J o h a n n e s A n t o n i u s (geb. 15 Mei 1821, overl. 22 Juli
1857 te Helmond, fabrikant, stamvader van de in Helmond bloeiende familie
Raymakers, was gehuwd met T h e o d o r a M a r i a A n t o n i a H u b e r d i n a
B o v e n s ); A n n a C a t h a r i n e (geb. 26 Febr. 1823, huwde met H e n r i c u s
A n t o n i u s R a y m a k e r s uit Eindhoven); H e n d r i k u s J o s e p h u s (geb. 22
Jan. 1825, overl. 20 Juni 1891 te Helmond, huwde 1851 te H. met M a r i a
M e c h t i l d a S p o o r e n b e r g , en werd de vader o.m. van den in 1928 overleden
overste der Paters van ‘Sparrendaal’ Henry R.); W i l h e l m i n a M a r i a (geb. 16
Febr. 1827, overl. 8 April 1905 te Helmond, huwde met den fabrikant J a n F r a n s
S a n d e r s ); A n t o n i u s G o d e f r i d u s (geb. 17 Aug. 1828, overl. 19 Maart 1877
te Helmond, was gehuwd met M a r i a W i l h e l m i n a v a n G l a b b e e k );
J a c o b u s H u b e r t u s (geb. 14 Febr. 1831, overl. 2 Dec. 1888 te Helmond, huwde
5 Juni 1857 te Helmond met M a r i a A l b e r t a W i l h e l m i n a P i s t o r i u s ). Een
geschilderd portret van A. Raymakers is in het bezit van zijn achterkleinzoon A.
Prinzen Wz. te Helmond, en een in het bezit van zijn kleinzoon Jac. Raymakers Hz.
te Helmond.
Zie: J. H e e r e n , Biogr. Wrdb. van Helmond, 179-183; Economist jg. 1928,
697-698.
Heeren

[Rechteren van Ahnem, Jan Derk graaf van]
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's Gravenh. 4 Dec. 1886, was de tweede zoon van R u d o l f C h r i s t i a a n v a n
R e c h t e r e n en A n n a E l i s a b e t h v a n d e r C a p e l l e n .
Hij verloor zijn vader op jeugdigen leeftijd en ging in militairen dienst, maar verliet
dien in 1821, om te Appeltern te gaan wonen.
Hij werd door de ridderschap van Gelderland op 1 Juni 1830 tot lid der Provinciale
staten dier provincie gekozen en werd bij koninklijk besluit van 18 Juni 1840 met
ingang van 1 Febr. d.a.v. benoemd tot gouverneur van Drente.
Het was hem, daar hij de buitenplaats Ahnem in Overijsel van zijn broeder Jac.
Hendr. v.R.v. Appeltern, die volgt, had overgenomen, welkom, dat hij bij koninklijk
besluit van 15 Sept. 1840 met ingang van 15 Oct. d.a.v. tot diens opvolger in Overijsel
benoemd werd.
Hij was veel minder begaafd dan zijn broeder, maar in zijn tijd werd in Overijsel
uitgevoerd hetgeen zijn broeder beraamd had. Er was een vrij groote som voor
spoorwegaanleg bijeengebracht, en in 1845 werd besloten, dit geld, daar men van
spoorwegaanleg had afgezien, voor kanaalaanleg te besteden. Sedert dit jaar werden
opnemingen en waterpassingen voor het kanaal Zwolle - Almelo met zijtakken naar
de Vecht bij Hardenberg en naar Deventer gedaan, en bij het ontslag van van
Rechteren waren deze werkzaamheden nog niet gereed. Dat ontslag werd hem op
zijn verzoek verleend bij koninklijk besluit van 15 Sept. 1847 met ingang van 25
d.a.v. Tegelijk werd hij benoemd tot lid van den Raad van State.
Hij bleef dit tot aan de reorganisatie van dit staatslichaam, die geschiedde bij de
wet van 1862. Hij werd bij koninklijk besluit van 27 Juni van dat jaar met ingang van
1 Juli d.a.v. eervol ontslagen, en tegelijk benoemd tot staatsraad in buitengewonen
dienst.
Hij schreef: Schets van een ontwerp strekkende tot beveiliging der rivierpolders
tegen doorbraak in de dijken ('s Gravenhage 1861).
Hij werd in 1822 in de ridderschap van Gelderland opgenomen en verkreeg tegelijk
den titel graaf. Hij huwde 15 Nov. 1826 C i v i l e S u s a n n e J e a n n e A d o l p h i n e
baronesse v a n H a r d e n b r o e k , geb. 30 Juni 1804, overl. 14 Jan. 1840, en 8
Juni 1847 E l i s a M a r t h a gravin v a n L i m b u r g S t i r u m , geb. 1 Febr. 1803,
overl. 17 Mrt. 1890.
Hij had bij de eerste een zoon en 6 dochters.
Ramaer

[Rechteren van Appeltern, Mr. Godert Willem graaf van]
RECHTEREN VAN APPELTERN (Mr. Godert Willem graaf v a n ), geb. te
Zwollerkerspel 19 Oct. 1841, overl. te Zwolle 9 Mei 1902, was de zoon van Mr. J.H.
graaf v a n R e c h t e r e n en G.A. baronesse d e V o s v a n S t e e n w i j k .
Hij verloor zijn vader en zijn moeder op zeer jeugdigen leeftijd. Hij studeerde te
Leiden (ingeschreven 20 Sept. 1859) en promoveerde aldaar op stellingen in de
rechten 6 Febr. 1864. Hij zette zich als advocaat te Wageningen neder en werd in
het district Ede o p 31 Mei 1881 gekozen tot lid der Provinciale staten van Gelderland.
Deze kozen hem 3 Juli 1889 tot lid van Gedeputeerde staten. Maar hij verhuisde
in 1892 naar IJsselvliet in Overijsel en nam daarom 24 Apr. van dat jaar met ingang
van 1 Mei d.a.v. ontslag uit beide betrekkingen.
Bij de eerste periodieke aftreding werd hij 28 Mei 1895 in het district Stad Ommen
tot lid der Provinciale staten van Overijsel gekozen. Hij verzocht, wegens zijn
gezondheidstoestand, bij zijn periodieke aftreding tegen Juli 1901, niet in aanmerking
te komen voor een herkiezing en werd 20 Juni vervangen.
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Hij huwde 2 Jan. 1867 A u g u s t a I s a b e l l a A l e x a n d r i n a J a n s s e n s , geb.
14 Juni 1844, die hem overleefde. Hij had bij haar een dochter.
Ramaer

[Rechteren van Appeltern, Mr. Jacob Hendrik graaf van]
RECHTEREN VAN APPELTERN (Mr. Jacob Hendrik graaf v a n ), geb. te Appeltern
27 Nov. 1787, overl. te Zwollerkerspel 9 Juli 1845, was de zoon van R.C. v a n
R e c h t e r e n en A.E. v a n d e r C a p e l l e n .
Waarschijnlijk heeft hij aan een buitenlandsche universiteit een diploma van doctor
in de rechtswetenschap verkregen.
Reeds 29 Aug. 1814 werd hij door den Souvereinen Vorst waardig geacht voor
het geldersche platteland zitting te nemen in de Provinciale staten. Bij de verdeeling
der leden over de districten werd hij lid voor het district Apeldoorn-Brummen. Op
18 Sept. 1818 kozen zijn medeleden hem tot lid van Gedeputeerde staten van
Gelderland.
Voor die provincie was in het reglement de bepaling gemaakt, dat elk district
gedurende 4 achtereenvolgende jaren 4 leden zou afvaardigen en gedurende de 2
daarop volgende jaren er slechts 3 zou hebben. Het gevolg hiervan was, dat van
Rechteren bij de periodieke verkiezingen van Juni 1820 voor genoemd district afviel.
Een bewijs, dat hij reeds bijzonder gunstig bekend stond, was dat hij op 1 Juni 1820
in het district Nijmegen-Druten als lid werd gekozen. Eenige jaren later, toen er in
die streken een roomsch-katholieke beweging ontstaan was, begreep men in het
district Zutfen, dat zijn zetel daar wankel zou staan en koos dat district hem op 1
Juni 1826, terwijl Nijmegen-Druten hem liet vallen.
In Juni 1820 werd hij benoemd tot lid der commissie van landbouw in Gelderland.
Als lid van Gedeputeerde staten en groot grondeigenaar in het Land van Maas
en Waal stelde van Rechteren groot belang in den staat der groote rivieren, die in
zijn tijd bijzonder groote zorg baarden, zoodat men twijfelde aan de deugdelijkheid
van het stelsel der dijken. Er was bij koninklijk besluit van 15 Mrt. 1821 een
commissie benoemd om middelen voor de beste rivierafleidingen voor te dragen.
In haar rapport stelde deze commissie den aanleg van een aantal overlaten voor,
waarvan de kosten 18¼ millioen zouden bedragen, maar er was vrij veel oppositie
tegen haar plannen, van welke er evenwel sommige zijn uitgevoerd. Er werd een
nieuwe commissie benoemd bij Koninklijk besluit van 7 Juli 1828, die den staat der
hoofdrivieren en der daaraan grenzende polders, alsmede de gedane voorstellen
te beoordeelen had, en hiervan maakte van Rechteren deel uit. Alvorens deze
commissie met haar arbeid gereed kwam (dit had eerst na den dood van van
Rechteren plaats), en wel twee jaren nadat zij was ingesteld, gaf van Rechteren
een brochure uit, met kaarten toegelicht, waarin hij verschillende voorstellen deed,
die veel verder gingen dan die der bovengenoemde eerste commissie. Deze had
zich in hoofdzaak beperkt tot den aanleg van overlaten, van Rechteren wilde de
dijken alle afgraven tot 0.40 meter boven den hoogsten zomer-waterstand; alleen
den noorder Lekdijk wilde hij hiervan uitzonderen. Dit plan was uit den booze, en
men is tot den goeden weg teruggekeerd ingevolge de plannen van 1850 van Ferrand
(dl. I, kol. 859) en van der Kun (dl. II, kol. 738) om geen overlaten te maken en de
dijken niet te verlagen, maar de rivieren te verbeteren. Tot verschooning van van
Rechteren kan dienen, dat ook groote waterbouwkundigen in dien tijd plannen als
de zijne voorstonden.
Bij Koninklijk besluit van 6 Dec. 1830 werd
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hij met ingang van 26 Jan. 1831 benoemd tot gouverneur van Overijsel. Hij ontving
tegelijk ontslag als lid van Gedeputeerden en van de riviercommissie.
In Overijsel was hij bijzonder op zijn plaats en in zijn bijna 10-jarig beheer heeft
hij zeer veel in het belang dezer provincie gedaan. Hij is de man, die den belgischen
fabrikant de Maere uit St. Nikolaas en den Engelschman Ainsworth overtuigd heeft,
dat Twente een uitstekende streek voor textielnijverheid is, en deze streek heeft
haar groote ontwikkeling eigenlijk aan hem te danken.
Hij had tal van plannen voor aanleg van kanalen en spoorwegen in deze provincie,
en heeft den stoot gegeven tot de oprichting der Overijselsche Kanaalmaatschappij,
die de kanalen van Zwolle naar Almelo met zijtakken naar de Vecht bij Ane en naar
den IJsel bij Deventer heeft aangelegd. Ook de verbetering en doortrekking van de
Dedemsvaart is voor een groot deel aan zijn energie te danken.
Hij kocht in 1832 de buitenplaats IJsselvliet in de gemeente Zwollerkerspel, en
gaf zijn buitenplaats Ahnem onder Wijhe eenige jaren later aan zijn broeder Jan
Derk v.R.v. Ahnem (zie boven) over.
Het werd zonderling gevonden, dat een der laatste daden van koning Willem I
was, van Rechteren bij besluit van 15 Sept. 1840 met ingang van 25 d.a.v. te
benoemen tot gouverneur van Friesland, terwijl bij hetzelfde besluit zijn broeder, de
gouverneur van Drente, hem opvolgde met ingang van 15 Oct. Van Rechteren werd
tegelijk benoemd tot staatsraad in buitengewonen dienst. Hij wilde, ten einde zijn
broeder niet onaangenaam te zijn, geen moeite doen om gouverneur van Overijsel
te blijven, maar verzocht intrekking van het besluit voor zoover betrof zijn benoeming
tot gouverneur van Friesland. Dit geschiedde bij K.B. van 12 Oct. 1840.
De Staten van Overijsel verkozen hem 3 Febr. 1841 tot lid van de Tweede Kamer.
Hier sloot hij zich aan bij de liberale partij, die zich sedert 1837 aan het vormen was
en die sedert Oct. 1844 de leiding van Thorbecke had. Van Rechteren was een van
de 9 mannen, die 10 Dec. 1844 onder de aanvoering van Thorbecke een voorstel
tot grondwetsherziening indienden. Dit voorstel is niet in behandeling gekomen.
Van Rechteren was in de Kamer specialiteit op financieel gebied. Ware hem een
langer leven gegund geweest, hij zou zeker nog een belangrijke rol gespeeld hebben.
Hij werd 25 Apr. 1842 lid eener Staatscommissie tot het doen van voorstellen aan
de regeering betrekkelijk de pensionneering der ambtenaren. De wet van 9 Mei
1846 was van haar voorstellen het gevolg. Op 1 Aug. 1842 werd hij benoemd tot
voorzitter eener commissie tot onderzoek der ontwerpen tot verbetering der
waterloozing van de landen tusschen Maas en Waal. Bij zijn overlijden was de
commissie nog niet met haar arbeid gereed.
Hij werd in 1814 in de ridderschap van Gelderland opgenomen en hem werd in
1822 de titel graaf toegekend.
Hij huwde 28 Oct. 1813 C a r o l i n a v a n H a e r s o l t e , geb. 16 Sept. 1791,
overl. 25 Sept. 1817, op 21 Juni 1822 A n t o i n e t t e M a r i e C h a r l o t t e gravin
B e n t i n c k t o t R h o o n , geb. 24 Juli 1792, overl. 27 Juli 1832, en 27 Apr. 1835
G e e r t r u i d A g n e s baronesse d e V o s v a n S t e e n w i j k , geb. 14 Oct. 1807,
overl. 20 Febr. 1845. Bij de eerste had hij een dochter, bij de derde een zoon God.
W. (die voorgaat).
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Hij schreef: Verhandeling over den staat van den Rijn, de Waal, de Maas en den
IJssel en de langs deze rivieren gelegen polders, benevens middelen tot verbetering
derzelve (Nijmegen 1830); Beschouwingen over een vereenvoudigde huishouding
van Staat en daardoor mogelijke vermindering der uitgaven, benevens voorstellen
tot een verbeterde verdeeling der lasten (Zwolle 1843); De Staatkundige strekking
van de verwerping der wet tot regeling van 's Rijks openbare schuld ('s Grav. 1843).
Verder is het waarschijnlijk, dat uit zijn zeer uitgebreide manuscript-gedenkstukken
een uitvoerig uittreksel is vervaardigd door Mr. A.W. E n g e l e n , onder den titel
(anoniem): Gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, door Mr.
H. v(an) A(ppeltern).
Ramaer

[Reen, Ludovicus Johannes van]
REEN (Ludovicus Johannes v a n ), v a n R e h e n , v a n R h e e n , Oratoriaan, geb.
te Sneek, overleed als pastoor te Lottum, gemeente Grubbenvorst, bij Venlo, in
1682. Zijn moeder M a y c k e H o y t e m a was een zeer godsdienstige vrouw.
Ludovicus was de oudste van vijf kinderen. Van zijn twee broeders trad
B a r t h o l o m e u s in de orde der Karmelieten, H e c t o r in de Sociëteit van Jesus,
hijzelf in de Congregatie van het Oratorie in België. Na acht jaren ongeveer werd
hij gezonden naar de missie in Friesland, waar hij drie maanden in zijn geboortestad
de Katholieken bijstond. Om onderlinge moeilijkheden te vermijden verliet hij Sneek
en zorgde voor de Katholieken in de omstreken van Makkum, 1640. Waarschijnlijk
uit Friesland verbannen, stond hij als kapelaan den bekenden pastoor Chr.
Vermeulen (dl. III, kol. 1295, en De Katholiek dl. 93, 194-196) bij in de zielzorg te
Stompwijk, Zoetermeer, Zoeterwoude, enz. Evenals zijn pastoor moest hij om zijn
ijver voor de hem toevertrouwde kudde veel vervolging verduren. Een Protestant
van Stompwijk diende een aanklacht in bij het Hof van Holland 28 Juni 1654 (Bijdr.
bisd. Haarlem XXXVII, 146-148); 21 Aug. 1655 werd Lud. Reen met zijn pastoor C.
Vermeulen en Cor. Lelievelt, pastoor in Nootdorp, uit Holland verbannen, omdat zij
eenigen tot de katholieke kerk hadden teruggebracht. Daarna vond Reen een
toevlucht in het Zuiden. Hij werd benoemd tot pastoor te Lottum, bisdom Roermond.
Hij reisde naar zijn geboortestad om een huis of akker te verkoopen, noodig ter
bestrijding der kosten om zich in het roermondsche te vestigen. Hij had reeds meer
dan 1500 gulden bijeen, toen hij 's nachts door gerechtsdienaars overvallen werd
in het huis van den pastoor van Leeuwarden en 500 gulden boete moest betalen
wilde hij zijn vrijheid terug krijgen.
In de biografie van C. Vermeulen wordt van Reen ten onrechte v. Rhijn genoemd
(Bijdr. bisdom Haarlem XXVII).
Zie: Chronicon Oratorii D.N.J. apud Belgas (Insul. 1740), 47, 59; Batavia sacra,
279; Archief aartsb. Utrecht IV, 94, 105, XI, 92; v a n B o r s s u m W a a l k e s ,
Andreae Tiarae Annotationes, 9, 16, 17; J. H a b e t s , Gesch. bisdom Roermond
III, 222.
Fruytier

[Reenen, Mr. Jacobus Henricus van]
REENEN (Mr. Jacobus Henricus v a n ), geb. te Amsterdam 2 Nov. 1783, overl.
aldaar 3 Aug. 1845, was de zoon van Mr. G e r l a c h C o r n e l i s J o a n n e s v a n
R e e n e n en M a r i a P e t r o n e l l a S c h l o s s e r B e e l d s n i j d e r .
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Hij studeerde van 1801 tot 1805 aan het athenaeum te Amsterdam, waar hij de
aandacht op zich vestigde door de merkwaardige verdediging van eenige stellingen,
opgenomen in een beneden te noemen werk over Horatius. Hij werd te Leiden
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als student ingeschreven 29 Sept. 1806 en promoveerde aldaar 6 Apr. 1808 op een
dissertatie De factorum contractibus promissorum praestatione. Onmiddellijk daarna
werd hij toegevoegd aan den hoogleeraar Cras (dl. II, kol. 347), wiens gezondheid
sterk achteruitgaande was. Het volgende jaar volgde hij hem als hoogleeraar in de
rechtswetenschap aan het amsterdamsche athenaeum op. Op 1823 werd van
Reenen op zijn verzoek door den raad van Amsterdam eervol ontslagen als
hoogleeraar. In Mei 1824 werd hij lid eener commissie tot vaststelling van de
werkwijze der op te richten Handelmaatschappij.
Op 25 Sept. 1824 werd hij door de Provinciale staten van Holland gekozen tot lid
der Tweede Kamer. Hij nam hier een eigenaardige, zeer onafhankelijke positie in.
Toen 11 Jan. 1825 een wetsvoorstel in behandeling kwam om den wettigen koers
van fransche muntspeciën in de Zuidelijke Nederlanden te doen ophouden, waren
hij en A. Warin de eenigen van de leden uit Noord-Nederland, die tegen stemden,
terwijl 6 Zuidelijken voor stemden; het ontwerp werd met 47 tegen 42 stemmen
aangenomen.
In Mrt. 1826 werd hij Rijkscommissaris bij de Nederlandsche Handelmaatschappij.
Op 10 Dec. 1828 werd van Reenen benoemd tot curator van het amsterdamsche
athenaeum. Hij bleef een en ander tot zijn overlijden. Op 23 Oct. 1830 werd hij
benoemd tot lid eener Staatscommissie met de opdracht, na te gaan, welke
wijzigingen naar aanleiding van den afval van België in de Staatscollegiën en
administratiën gebracht behoorden te worden. Koning Willem I, die intusschen weder
hoop op hereeniging met België had gekregen, heeft het verslag dezer commissie
in zijn secretaire opgeborgen en het heeft geen gevolg gehad evenmin als dat eener
later met hetzelfde doel ingestelde commissie.
Bij de stemming op 25 Apr. 1835 over de kostbare rechterlijke organisatie, waarbij
10 provinciale gerechtshoven (hoven van appèl) werden ingesteld en die met 29
tegen 25 stemmen werd aangenomen, week hij van de meeste (17 van 21
aanwezige) afgevaardigden uit Holland af door voor te stemmen.
Op 24 Dec. 1835 was hij de eenige van de 22 leden uit Holland, die stemde voor
het voorstel van van Dam van Isselt (dl. I, kol. 684), dat beoogde den landbouw te
steunen maar in werkelijkheid wilde aansturen op invoerrechten op granen. Er waren
uit de andere provinciën slechts 4 leden tegen het voorstel; het werd met 29 tegen
25 stemmen aangenomen maar heeft weinig uitgewerkt.
Hij was lid van het Instituut, van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden, en van de Hollandsche Maatschappij der wetenschappen te Haarlem.
Hij schreef: Disputatio de Q. Horatii Flacci epistola ad Pisones (Amst. 1806);
Anacreon et Sappho, Reliquiae ad fidem optimarum editionum recensitae (Amst.
1807); Algemeen overzigt der akademische werkzaamheden van den toekomstigen
Meester in de Regten ('s Grav. 1836).
Hij huwde 6 Sept. 1815 L o u i s e M e s s c h e r t v a n V o l l e n h o v e n , geb. 2
Febr. 1790, overl. 29 Aug. 1862, bij wie hij 2 zonen had. De oudste was Mr. G.C.J.
van Reenen (dl. II, kol. 1176).
Ramaer

[Regt, Jan de]
REGT (Jan d e ) in 1694 als poorter van Amsterdam ingeschreven, waar hij koopman,
welk beroep hij in een klinkdicht roemde, was, zette zich ‘tot tijdkortinge’ en tot
vermaak van onderling gezelschap aan het dichten, ‘daar tot mynent

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

849
de schoorsteen niet van en rookt’. Zijn koopmanschap bracht hem evenmin tot
welstand, althans hij werd in November 1715 als onbemiddeld in de Nieuwe Kerk
begraven. Zijn Mengeldichten en Kluchtspel, lang voor zich houdende, ‘als zynde
van waardij te min’, droeg hij ‘met volle genegenheit’ op aan Ludolph Smids, ‘keurig
dighter en liefhebber van alle nutte weetenschappen,’ med. dr. te Amsterdam, die
den bundel ‘gunstig met een blad verrijkte’ en hem zijn vriendschap ook toonde
door de toezending van zijn afbeelding, vervaardigd door Petrus Schenk, waarvoor
de R. bedankte met een zesregelig versje, eindigende: ‘'t Is wel getroffen, maar had
ik het mogen cieren, Uw hand droeg Febus Luit, uw hooft zijn Lauwerieren’.
De eerste druk van Mengeldichten (lof- en lijkzangen en drinkliedjes op bekende
vois) en kluchtspel verscheen in 1709, door den uitgever-dichter Oosterwijk met
een lofdicht bedacht; de 2de als Mengeldichten, gezangen en Kluchtspel, met platen
in 1718 bij Oosterwijk en in 1723 bij Marten v. Schagen; de 3de eveneens met platen
in 1727 en 1733, herdrukt in 1779. Afzonderlijk gaf hij uit De Lof van Amsterdam en
De Slechte Tijd, die beide in den 3en druk werden bijgevoegd. Meer dan door zijn
kluchtspel, de Nachtwachts en Gezangen, alles niet anders dan kunstlooze rijmerij,
maakte hij naam door zijn Slechte Tijd. Daarin geeft hij den velen klagers in de
IJstad, zoo vol en rijk ‘of 't verbeelde een half Luilekkerland’, den gezonden raad:
‘Geen beter artzeny voor rampen, die ons kwellen, Als handen aan de ploeg om
zaaken te herstellen. Het klagen aan een kant, de vlouwen uitgezet, Dat gistren
vloog voorbij, valt heden licht in 't net.’ .. ‘In 't end is 't ydelheid van beter tijd te
droomen; Hij is er nooit geweest en zal 'er ook niet komen.’ .. ‘Altoos, het praatje
van den slechten tijd, mijn Vriend, Heeft glad bij mij gedaan en schoontjes uitgediend.’
Toen kort na de R.'s Slechte Tijd De Goede Tijd van zijn stad- en kunstgenoot
Jan v. Gijsen (dl. VIII, kol. 648) verscheen, heeft, zooals deze in zijn Mercuur van
20 Juli 1711 verklaart, ‘een (anonieme) vent mijn goede en de Regt zijn slegten Tijd
Gemetamorphozeerd in een Poëtenstrijd, En niemand kan 't verstaan; dat 's 't meest
om te beklaagen’.
In een reeds een maand later uitgegeven Afgeperste wederlegging der Poètenstrijd
zegt v. Gijsen: ‘Ik ben ook niet zoo gek en veel te klein van hart, Dat ik mijn Meester
om met mij te strijden tart.’
Uit zijns meesters Slechte Tijd neemt hij in zijn Amsterdamsche slegten tijd (op
de stem van ‘Maakt vreugd aan alle kant’) in zijn liedboek De Vermaakelijke
Haarlemschen Hout (1e dr. 1713) telkens bij ieder couplet een vers als slotregel;
b.v. ‘Nuw vaard den een eens wel En dan eens weer den ander, Als 't Eeuwig blijven
zal; Die praat van slegten tijd, mijn vriend, Heeft glad bij mij gedaan en schoontjes
uitgediend.’
Zijn geschilderd portret door A. van Halen voor diens Panpoeticon Batavum, is
thans in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: F r e d e r i k e n v.d. B r a n d e s , Biogr. Wdb., 2e dr.; t e W i n k e l ,
Ontwikkelingsgang, 2e dr.
R. Zuidema

[Reinartz, Jan Leonard]
REINARTZ (Jan Leonard), priester, geb. 23 Juli 1806 te Waubach, gemeente
Ubach-over-Worms in het land van Valkenburg, overl. als deken te Tongeren 24
Juli 1871. Hij studeerde te Luik in het seminarie en werd 19 Mei 1830 priester gewijd.
26 Juli daaropvolgend werd hij kapelaan te Houthem-Sint-Gerlach. Vijf jaar later
werd hij
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als pastoor aan het hoofd dezer parochie geplaatst, 23 Januari 1835. Reeds het
volgende jaar werd hij deken van Tongeren, 8 Nov. 1836. Tongeren werd bij Kon.
besl. 26 Dec. 1838 tot parochie eerste klas verheven. In de oude bisschopsstad
ontwaakte zijn lust voor de studie der archeologie. Met onvermoeiden ijver werkte
hij voor de restauratie zijner monumentale doch zeer vervallen kerk en wist de
belangstelling voor dit monument op te wekken bij de autoriteiten. Hij besteedde al
den tijd, welke niet geëischt werd voor de zorgen zijner groote parochie en het
herstel zijner kerk, voor de studie en beschrijving der schatten van kunst en
oudheidkunde, voornamelijk van Tongeren. Hij was werkend lid van de Société
scientifique et littéraire du Limbourg en van de Société archéologique et historique
du Duché de Limbourg, en gaf verschillende studies uit: Description d'un reliquaire
de la sainte Croix conservé dans le trésor de N.D. à Tongres in: Bulletin soc.
scientifique et litt. du Limbourg (Liége 1852) I, 1-21; Le saint Trésor de N.D. de
Tongres (Tongres 1871) 22 blz.; De nieuwe kerk te Waubach (Tongres 1869);
Notices sur les peintures murales découvertes dans l'église N.D. à Tongres (24 Juin
1862), in: Bulletin soc. scientifique et litt. du Limbourg XIV (1878).
Deken Reinartz vierde 1862 zijn zilveren jubileum als deken en smaakte de
voldoening te mogen zien, dat zijn kathedraal, ondanks de groote moeilijkheden,
bijna geheel gerestaureerd was.
Zie: Biogr. nat. Belg. XVIII, 925; Jubelfeest van den Weleerw. Heer J.L. Reinartz,
pastoordeken te Tongeren, gevierd op den 3 Juny 1862, gevolgd van de feestrede,
uitgesproken door den Heer L. Rubens (Tongeren, 1863); C h . T h i j s , L'église de
N.D. à Tongres in: Annales de l'académie d'archéologie en Belgique XXII (1866),
169-415.
Fruytier

[Reining, Jan Erasmus]
REINING (Jan Erasmus), geb. omstr. 1650 te Vlissingen. Tien jaar oud ging hij als
zwabber naar boord; eerst diende hij op vlissingsche schepen, daarna op engelsche
en spaansche kapers in Amerika; achtereenvolgens voerde hij bevel over een
commissievaarder der West-indische compagnie, was in Statendienst bij het eskader
onder kommandeur B i n k e s en gezagvoerder op koopvaarders. Zijn avonturen
zijn beschreven door D. v a n d e r S t e r r e , med. doctor te Curaçao in Zes
aanmerkelijke Reysen, gedaan door J a n E r a s m u s R e i n i n g , meest in de
West-Indiën, en ook in veele andere deelen des werelds, waarin kortelijk verhandeld
wordt, hetgeen hem van zijn kindsche jaren avontuurlijk te zee en te land tot zijn 49
jaar is voorgevallen enz., perykelen zijns levens, stoute actiën, kloekmoedige
uitvoeringen en victorieuse verrigtingen (Amsterdam 1691), met prenten van J a n
L u i k e n . Dit verhaal is ook opgenomen in Leven en daaden der doorluchtige
zeehelden, en in Nederlandsche zeereizen enz. (dl. XIV).
Zie: N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen II, 492.
Versprille

[Rekker, Bartholomeus]
REKKER (Bartholomeus), geb. te Vlissingen 1768, overl. te Baarn 28 Juli 1844,
zoon van G e r l o f R., predikant der Doopsgezinde Gemeente te Vlissingen,
beroepen aldaar in 1759, overl. 11 Juni 1809. Hij werd voor den handel opgeleid
en vestigde zich te Amsterdam, waar hij huwde met A n n a M a r i a D u c e l l i é e ,
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geb. 1772, overl. 1808. Zij hadden 3 kinderen: G e r l o f , M a r i a en J a n
Philippus.
Door zijn omgang met den letterkundigen boekhandelaar P.J. U y l e n b r o e k
werd zijn liefde voor de dichtkunst aangewakkerd. Hij
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vertaalde eenige tooneelspelen van A.W. I f l a n d en A.F.F. K o t z e b u e nl.: De
gelukkige inval (Amsterdam 1798); Het vermogen der vaderlijke liefde (Amst. 1798);
De Herfstdag (Amst. 1799); De Jagers (Amst. 1798).
Zelf schreef hij: Eenige dichtstukjes (1834 en 1836), en gedichten in tijdschriften
en almanakken, o.a. De Onbestendigheid in het Letterkundig magazijn van
wetenschap, kunst en smaak.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen II, 502.
Versprille

[Rekker, Hubertus]
REKKER (Hubertus), neef van Bartholomeus, hiervoor, geb. 3 Juli 1801 te
Middelburg, overl. 30 April 1875 aldaar, zoon van S i c c a R e k k e r , predikant der
Doopsgezinden te Middelburg, en M a r i a R e k k e r .
Sinds 1829 was hij procureur te Middelburg, burgemeester van St. Laurens en
lid van den gemeenteraad van Middelburg; van 1851-1873 voorzitter van het bestuur
der godshuizen.
Hij heeft, met zijn vriend K.R. P e k e l h a r i n g , uitgegeven: Toespraak bij de
inwijding van het armweeshuis op de Heerengracht den 24 October 1859; en voorts:
Rede bij de inwijding van het nieuw gebouwde gasthuis te Middelburg den 24 October
1866.
Hij was ongehuwd.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen II, 503.
Versprille

[Reland, Adriaan]
RELAND (Adriaan), geb. te de Rijp 17 Juli 1676, overl. te Utrecht 5 Febr. 1718,
zoon van J o h a n n e s R e l a n d en A a g j e P r i n s . Zijn naam wordt in het Latijn
geschreven als H a d r i a n u s R e l a n d u s en komt overigens ook voor als R e l a n t ,
R e e l a n t en R e e l a n d .
Zijn vader was eerst predikant te de Rijp, vertrok daarna naar Alkmaar en
vervolgens naar Amsterdam. In laatstgenoemde stad bezocht de jonge Reland
reeds op zijn elfde jaar het athenaeum. Later studeerde hij te Utrecht en te Leiden.
Beroemde Hebraïci hebben tot zijn taalkundige vorming bijgedragen, o.a. Willem
Surenhuys en Johannes Leusden. Reeds vroeg gaf hij blijk van veelzijdigheid: in
1694 verdedigde hij een Dissertatio de libertate philosophandi en te Leiden hoorde
hij twee jaar lang den grooten natuurkundige Senguerd. In 1699 werd hij geroepen
om aan de universiteit te Harderwijk op te treden als hoogleeraar in de philosophie,
welk ambt hij het volgend jaar aanvaardde met een Oratio de incremento, quod
Philosophia cepit hoc seculo. Intusschen maakte hij ook naam als latijnsch dichter;
zijn Galatea, een gedicht van dertien zangen in de elegische versmaat (1701), was
indertijd zeer beroemd. (Ook zijn jongere broeder P e t r u s R e l a n d , die leefde
van 1678-1714 en jurist was, beoefende de latijnsche dichtkunst). Reeds in 1701
verwisselde Reland zijn ambt te Harderwijk met dat van hoogleeraar in de oostersche
talen te Utrecht. In 1713 werd hem ook het onderwijs in de hebreeuwsche
antiquiteiten opgedragen. Tot zijn vroegtijdigen dood heeft hij zijn ambt te Utrecht
vervuld, zonder op vereerende uitnoodigingen om elders hoogleeraar te worden, in
te gaan.
De beteekenis van Reland kan niet licht overschat worden; enkele van zijn werken
zijn voor de tegenwoordige wetenschap nog van belang. Zijn groote verdienste ligt
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op het gebied van de studie der archaeologie, der oude geographie en van den
godsdienst van het Oosten, terwijl zijn talenkennis enorm was. Zijn professoraat te
Utrecht aanvaardde hij met een Oratio pro lingua Persica et cognatis literis
Orientalibus (1701), in
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welke rede hij reeds vergelijkende taalstudie aanbeval. Van de joodsche literatuur
was hij een uitstekend kenner, wat blijkt uit de uitgave van zijn Analecta Rabbinica
(1702). Door zijn studie van de arabische taal kwam hij tot die van de philosophie
en den godsdienst der Arabieren. In 1701 had hij een hollandsche vertaling gegeven
van het bekende geschrift van Ibn Tofail over Hai ibn Joktan, onder den titel van De
natuurlijke wijsgeer (zie daarover het artikel Ibn Tufail van T.J. d e B o e r in
Encyclopaedia of Religion and Ethics VII). Zeer merkwaardig is zijn werk over den
Islam, De Religione Mohammedica libri duo (1705, ed. alt. 1717), dat in heel Europa
werd verspreid en te Rome op den Index geplaatst werd. In dit geschrift werd voor
het eerst een poging gedaan van Christelijke zijde om een juist beeld van den
mohammedaanschen godsdienst te geven. Tot dusver had men zich bepaald bij
de bestrijding daarvan uit allerlei onzuivere bronnen te putten en tot de meest dwaze
beschuldigingen tegen de Mohammedanen te komen. Reland volgt een anderen
weg en bestudeert den Koran zelf. Hoewel het ook hem om bestrijding van den
Islam te doen is, is hij toch vaak genoodzaakt, dank zij zijn diepere kennis daarvan,
zich tegen vroegere bestrijders te richten en het voor dien godsdienst op te nemen.
Verder wijst hij op het groote nut van de arabische taalstudie, ook tot beter verstaan
van het oud-testamentische Hebreeuwsch.
Van minder algemeene beteekenis dan laatstgenoemd werk, maar, van
historischen kant bekeken, niet minder interessant is een serie studiën door Reland
uitgegeven onder den naam van Dissertationum miscellanearum partes tres
(1706-08). Deze verzameling bevat verhandelingen van allerlei aard, maar vooral
is zij merkwaardig doordat hij hier zijn aandacht wijdt aan de niet-semietische
oostersche talen. Al heeft het meeste, wat hij zegt van de talen van Voor-Indië, van
den Indischen Archipel, van Japan en China, ja zelfs van die van Amerika, benevens
de taalvergelijkende beschouwingen, die hij daaraan vastknoopt, voor de wetenschap
van thans weinig waarde meer, toch moet men zijn streven in een tijd, waarin men
aan deze dingen weinig of niet dacht, ten zeerste waardeeren.
Bijzonder belangrijk zijn Reland's bijdragen tot de betere kennis van de
archaeologie en geographie van Palestina, vooral zijn Antiquitates sacrae veterum
Hebraeorum (1708) en zijn Palestina ex monumentis veteribus illustrata (2 dln.
1714). Laatstgenoemd werk, waarvan in 1719 een nederlandsche bewerking
verscheen, ligt nog heden ten grondslag aan de geographische kennis van het oude
Palestina. Het is van goede kaarten voorzien. Zijn bekwaamheid in de cartographie
toonde Reland ook door het vervaardigen van kaarten o.a. van Perzië en Japan.
Zie: S e r r u r i e r , Oratio funebris in obitum viri celeberrimi Hadr. Reland (1718).
Deze lijkrede is, in het Nederlandsch vertaald, te vinden vóór de vertaling van
Reland's Palestina. Een lijst zijner geschriften vindt men o.a. bij G l a s i u s ,
Godgeleerd Nederland III; S n o u c k H u r g r o n j e in Nord una Süd (1913) II, 285
vlg.; P h . S. v. R o n k e l , Zeventiende-eeuwsche wijsheid over het Maleisch in
Koloniaal Tijdschrift, 8e jaarg. no. 3, 296 vlg.; J. N a t , De studie van de Oostersche
talen in Nederland in de 18e en de 19e eeuw (1929), 12 vlg.
Nat

[Renard, Joannes Gregorius]
RENARD (Joannes Gregorius), geb. te Amsterdam omstreeks 1655 uit calvinistische
ouders, afkomstig uit Frankrijk en behoorend tot de Waal-
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sche kerk. Hij voltooide de latijnsche studie in zijn geboortestad en toog op 16-jarigen
leeftijd naar de leidsche hoogeschool om opgeleid te worden tot predikant. Aldaar
had hij tot professor J. Gaillard. De student Renard, ofschoon hij weinig aantrekkelijks
vond in de studie der theologie, was een overtuigd Calvinist. Hij besloot een reis te
ondernemen naar Antwerpen om den ‘belachlycken en verfoeyelycken handel der
papisten’ persoonlijk te bezien. Hij kwam daar in aanraking met de paters Jezuïeten,
die hem niet konden doen wankelen in zijn overtuiging, maar zijn afkeer zoo deden
toenemen, dat hij drie dagen later de stad verliet. Hij keerde echter aanstonds terug
om zijn vergeten reisgoed te halen. Nu kwam hij in dispuut met een pater Predikheer
en dit leidde tot een heele verandering en tot zijn overgang tot de Katholieke Kerk.
Hij deed 20 Dec. 1673 openbare belijdenis in de Predikheerenkerk, thans
Sint-Pauluskerk. Als antwoord op een brief van zijn broeder Samuel, schreef
Joannes-Gregorius een werkje, thans uiterst zeldzaam, waarin hij al de
tegenwerpingen van zijn broeder wederlegt en de leer en de eer der Katholieke
Kerk uitvoerig verdedigt: De beantwoordinghe op eenen brief, ofte een broederlijck
dispuet tusschen Samuel Renard eenen Calvinistischen gereformeerden ende Jo.
Gregorius Renard, onlanghs eenen Calvinistischen theologant, maer nu eenen
Roomschen Catholycken, die den brief beantwoordt ('t Antw. bij Jacob Wesens op
o

de Lombaerde-Veste 1674, 12 433 blz.). Het bevat zijn portret geteekend door P.
Ykens of Eyckens, bekend antwerpsch schilder, in plaat gebracht door Gasp.
Bouttats.
Dit werkje werd vertaald en verscheen 1675 te Freiburg met den titel:
Historisch-theologische Erörterung zwischen den zwei calvinistischen Brüdern
Samuel und Gregor Renard, oder gnadenreiche Rückkehr des Predigers Gregor
Renard von Amsterdam in die Römisch-Katholische Kirche.
Zie: R ä s s , Die Convertiten seit der Reformation (Freib. 1875, XII, 302-363), die
geheele hoofdstukken van dit boekje overneemt.
J.G. Renard had zijn werkje opgedragen aan den ridder Petrus Pasqual de Decker,
amman van de stad Antwerpen, weldoener der Paters Predikheeren. Behalve wat
het boekje vermeldt, is verder niets over hem bekend aan Dr. R ä s s , noch aan P.
A l l a r d in Studiën op godsdienstig, wetensch. gebied. XII jg. (1878), 1-52.
Fruytier

[Renesse, Adrianus van]
RENESSE (Adrianus v a n ), geb. te Ravesteyn, ten zuiden van Utrecht, 28 Juli 1599,
overl. te Amersfoort 16 Oct. 1647. Hij was een zoon van J a c o b u s v a n
R e n e s s e v a n B a e r en A n n a v a n G r i j p s k e r c k e . Na in Utrecht de
humaniora gestudeerd en te Leuven den graad van baccalaureus in de letteren
verworven te hebben, trad hij in 1618 in de Sociëteit van Jesus. In 1627 werd hij
naar de hollandsche missie gezon den met Rhoon tot standplaats. Voor zijn krachten
en talenten was deze werkkring echter veel te eng. Na een jaar werd hij naar
Groningen overgeplaatst, waar hij zich weldra deed kennen als een der uitmuntendste
arbeiders der hollandsche missie. Bijzonder vindingrijk was hij ook om door uiterlijke
plechtigheden de menschen tot godsdienst aan te sporen; bij zijn preeken gaf hij
soms voorstellingen met levende beelden die diepen indruk maakten. En hoewel
dit, uit vrees voor de politie, steeds 's nachts geschiedde, kwamen de menschen
van drie nur ver uit den omtrek er heen. In 1631 werd hij gevangen genomen en
nauwelijks hadden zijn Katholieken hem tegen hoogen losprijs vrijgekocht of een
tweede maal werd de gevangenschap zijn deel. Weer werd het geld bijeengebracht
en kwam hij vrij. Thans echter werd hij voor altijd
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uit de stad en de provincie gebannen, zoodat hij veiligheidshalve en tot herstel zijner
geknakte gezondheid naar de Zuidelijke Nederlanden werd teruggeroepen, waar
hij voorloopig te Brugge werkzaam bleef. In 1634 werd hij wederom naar Noord
Nederland gezonden, namelijk naar Franeker en Amersfoort, waar hij ook overleden
is.
Zijn lijk werd met buitengewone plechtigheid, in de groote St. Joriskerk bijgezet.
Zie: Arch. aartsb. Utr. I, 141, VI, 25, XXXIII, 87-90.
Kleijntjens

[Renou, Bartholdus]
RENOU (Bartholdus) of R e n a u , geb. 1714 te Leur, in de baronie van Breda, overl.
Sept. 1773 te Zierikzee. In 1738 vestigde hij zich te Zierikzee als landmeter bij het
dijkwezen. Van 1763 tot aan zijn overlijden was hij diaken bij de Nederduitsch
Hervormde gemeente. Hij schreef: Verhandeling over de redenen der menigvuldige
vallen of grondbraken in de zeedijken, voornamelijk die der provincie Zeeland en
de wijze, waarop dezelve best voorgekomen of, daar zijnde, spoedigst en minst
kostbaar konnen hersteld worden in de Verhandeling van het Zeeuwsch Genootschap
der Wetenschappen in 1773, III, 61 vlg.
R. huwde in Nov. 1750 met A l b e r t i n a D e l f o r t r y , vermoedelijk later met
A n n a d e J o n g e , overl. April 1804. Zijn zoon D i r k was stadsbode te Zierikzee
tot 1816.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen II, 511.
Versprille

[Repelaer van Molenaarsgraaf, jhr. Mr. Ocker]
REPELAER VAN MOLENAARSGRAAF (jhr. Mr. Ocker), geb. te Dordrecht 6 Oct.
1796, overl. te 's Gravenh. 31 Oct. 1869, was de zoon van jhr. Mr. Johan R. (dl. IV,
kol. 1141) en A.A. G e v a e r t s . Hij werd 19 Oct. 1814 te Leiden als student
ingeschreven en promoveerde aldaar 4 Mei 1818 op een dissertatie De pace
Neomagensi inter Ludovicum XIV Galliae regem et Ordines Generales Belgii
foederati.
Hij werd 1 Juni 1824 door de ridderschap van Holland tot lid der Provinciale staten
en door hen 7 Juli 1829 tot lid der Tweede Kamer gekozen. Hij was conservatief,
doch daarbij een verstandig en gematigd man. Hoewel nog niet op leeftijd, verzocht
hij, daar hij overtuigd was, dat er een nieuwe geest in Nederland gekomen was, bij
zijn periodieke aftreding in 1845, niet meer als lid in aanmerking te komen; hij werd
7 Juli van dat jaar vervangen. Hij werd jonkheer doordat zijn vader in 1816 in de
ridderschap van Holland was opgenomen.
Hij huwde 29 Mei 1823 A r n o l d i n a W i l h e l m i n a J a c o b a v a n T e t s ,
geb. 6 Apr. 1802, overl. 6 Mei 1887, bij wie hij een zoon had.
Ramaer

[Retersbeeck, Gerard van]
RETERSBEECK (Gerard v a n ), zoon van Willem (die volgt) in oorkonden vermeld
1377-1385. Hij komt in 1377 (15 Juni) in een oorkonde voor, waarin Jan van Putte,
ridder Willem van Schaesberg (uit het eerste huis van dien naam), Jan Hoen van
Voerendael, Gerard van Retersbeeck, Jan van den Driesch en Conrard van der
Voord uitspraak doen in een geschil tusschen het klooster St. Gerlach en Godard
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van der Voord. Het huis ‘de Schiffeler’ te Kaldenborn, zuidelijk van Heerlen gelegen,
kwam omstreeks 1381 aan het geslacht van Retersbeeck, welk huis toen door
Gerard van R. werd verheven. 13 Dec. 1385 komt hij voor met zijn zwager Johan
van Schaesberg (uit het oude stamhuis), toen deze het jaargetijde zijner overleden
ouders Conrard van Schaesberg en Margaretha Corofs, evenals dat van haar ouders
Johan Corofs en Trude N. in het klooster van Houthem-St. Gerlach vaststelde een
week na den feestdag van de H.H. Simon en Judas, Apostelen (28 Oct.).
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Johan van Schaesberg was gehuwd met Gerard's zuster Gertrudis, wier jaargetijde
op 15 Juli in genoemd klooster gehouden werd. Gerard's echtgenoote is niet bekend.
Uit een oorkonde van 1445 blijkt echter, dat hij een dochter C a t h a r i n a had, die
met J o h a n v a n U b a c h s b e r g huwde, en een onwettige dochter E l s e .
Zie: E r n s t T o d e , Chronik der Retersbeck-Schaesberg (Görlitz 1918), 27-29;
G.D. F r a n q u i n e t , Oorkonden en bescheiden van het adellijk klooster St. Gerlach
(Maastricht 1877), 69-71, 83-84; J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het Leenhof
en de Leenen van Valkenburg, 475, 505: Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché
de Limbourg XXII (1885), 217.
Verzijl

[Retersbeeck, Willem van]
RETERSBEECK (Willem v a n ). Van hem, den vader van Willem (2) van R., den
eersten heer van Schaesberg uit dit geslacht, is slechts een oorkonde van 1406 (1
Juni) bekend. In deze oorkonde wordt vermeld, dat Willem van Retersbeeck,
genaamd Kalderborn, ridder, Dirk van den Berg en diens zoon, eveneens Dirk
genaamd, van den magistraat der stad Aken tot wederopzegging toestemming
gekregen hebben, om uit de bron op de vischmarkt, water naar him huis ‘zo
Schaefberg unter der Schmied’ te voeren.
Zie: E r n s t T o d e , Chronik der Retersbeck-Schaesberg (Görlitz 1918), 28.
Verzijl

[Reuvens, Mr. Jan Everhard]
REUVENS (Mr. Jan Everhard), geb. te Haarlem 2 Nov. 1763, overl. te Brussel 22
Juli 1816, was de zoon v a n A n t o n y R e u v e n s en C a t h a r i n a v a n
H e y m e n b e r g . Hij verloor zijn vader op den leeftijd van 6 jaren en dientengevolge
liet zijn opvoeding de eerste jaren te wenschen over; dit werd later door grooten
ijver ingehaald, terwijl hij door zijn aanleg spoedig vorderingen maakte. In 1774
kwam hij te Haarlem op de latijnsche school, in 1778 werd hij met lof naar de
universiteit bevorderd, maar eerst was hij een jaar op een notariskantoor werkzaam.
Op 13 Sept. 1779 werd hij te Leiden als student ingeschreven en 6 Nov. 1784
promoveerde hij aldaar in de rechten op een dissertatie Decautione Maciana. In zijn
laatste jaar aan de academie leerde hij Fransch, waarin hij aan het gymnasium niet
onderwezen was. Hij vestigde zich als advocaat te Haarlem en werd 16 Jan. 1795
aangewezen als lid der voorloopige vroedschap van Haarlem. Ook werd hij 2 Febr.
1795 benoemd tot lid van den raad van lijfstraffelijke en burgerlijke rechtszaken
aldaar, en kort daarna tot raadsheer in het gerechtshof van Holland en Zeeland,
waarvoor hij in den Haag ging wonen. Op 1 Oct. 1796 werd hij benoemd tot president
eener commissie tot het ontwerpen van een lijfstraffelijk wetboek voor de republiek,
maar op 16 Dec. d.a.v. nam hij ontslag.
Bij besluit van het Uitvoerend bewind van 7 Mei 1799 werd hij benoemd tot agent
(hetzelfde als thans minister) van Justitie. Hij maakte hier een begin met het
ontwerpen van wetboeken ter vervanging van de verschillende, die in de provinciën
in zwang waren.
Na den staatsgreep van 19 Sept. 1801, toen de agenten (uitgezonderd die van
Buitenlandsche Zaken) door comités werden vervangen, werd Reuvens in Nov.
d.a.v. met ingang van 1 Mrt. 1802 benoemd tot president van het nieuw opgerichte
Nationaal gerechtshof voor de geheele Bataafsche republiek.
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Koning Lodewijk benoemde hem tot president eener commissie tot herziening
van het crimineel wetboek. Onder denzelfden vorst veranderde zijn werkkring geheel,
doordat hij 30 Juni 1808 tot lid van den Staatsraad benoemd werd. Hij werd tevens
president der afdeeling Justitie van dat
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lichaam. Op 3 Mrt. 1810 werd hij president van den Staatsraad, en kreeg hij daardoor
tevens zitting in het ministerie.
Na de inlijving bij Frankrijk werd hij weder rechterlijk ambtenaar en wel 24 Jan.
1811 een der 4 kamerpresidenten van het keizerlijk gerechtshof te 's Gravenhage;
het gebied daarvan bestond uit de 7 departementen, die onder den
gouverneur-generaal Lebrun, hertog van Plaisance (Piacenza) stonden, dus niet
Zeeuwsch Vlaanderen, Brabant en Gelderland bezuiden de Waal.
Op 2 Juli 1811 werd hij benoemd tot lid van het keizerlijk hoi van cassatie,
waarvoor hij naar Parijs verhuisde. Na zijn terugkomst in Nederland werd hij 20 Juli
1814 door den Souvereinen Vorst benoemd tot een der vier kamer-presidenten van
het hoog gerechtshof te 's Gravenhage, dat toen geheel Nederland en, na de
vereeniging met België, hetgeen toen tot Noord-Nederland gerekend werd, dus
hetzelfde gebied, omvatte.
Hij werd tevens lid der commissie voor het opstellen der verschillende wetboeken
voor Nederland. Zij kwamen voor zijn overlijden alle in ontwerp gereed en dit was
hoofdzakelijk aan zijn werkzaamheid toe te schrijven. Deze ontwerpen kwamen
meer met den rechtvaardigheidszin van de N.-Nederlanders overeen, maar zij zijn
door tegenwerking der Belgen toen niet tot stand gekomen.
Hij is te Brussel op verraderlijke wijze vermoord, en men vond zijn lijk in hot
Brusselsch Kanaal, op een plaats, welker omtrek berucht was als een onzedelijke
buurt. Daar hij een streng handhaver der wet was en kort te voren had aangedrongen
op verscherping der wetten tegen onnatuurlijke zonden, werd zijn vermoording
daarmede, waarschijnlijk met recht, in verband gebracnt.
Hij huwde M a r i a S u z a n n a G a r c i n , die hem overleefde, en bij wie hij een
zoon Dr. C.J.C. Reuvens (dl. IV, kol. 1144) had.
Ramaer

[Reyers, Cornelis]
REYERS (Cornelis), zoon van Jan Pieter Hendrik, die volgt, geb. 1834 te
Valkenswaard, overl. Maart 1885 te Nieuw-Helvoet, was eerst predikant te
Ellewoutsdijk, daarna te Nieuw-Helvoet.
Hij weigerde, als predikant te Ellewoutsdijk, de synode te gehoorzamen, daar,
volgens zijn overtuiging, geloofsdwang plaats had. Voor het Gerechtshof te 's
Gravenhage weigerde hij een eed af te leggen, omdat hij dit voor ongeoorloofd hield.
Zie: de Brielsche Courant van 20 Maart 1885, waar H.Ph. d e K a n t e r hem
hulde brengt; N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen II, 502.
Versprille

[Reyers, Jan Pieter Hendrik]
REYERS (Jan Pieter Hendrik), geb. 31 Januari 1809 te Drumt bij Tiel, overl. 5 Januari
1882 te Zalt-Bommel, zoon van J a n R e y e r s , geb. 6 Februari 1776, en
P e t r o n e l l a H e n d r i k a V e r s t e g e n , geb. 7 Juni 1776.
Na het voorbereidend onderwijs aan de latijnsche school te Deventer genoten te
hebben, begon hij 7 Mei 1827 aan de hoogeschool te Leiden zijn studie voor
predikant; in Augustus 1831 werd hij proponent. In Mei 1833 werd hij predikant te
Valkenswaard c.a. en in Maart 1847 te Brouwershaven, waar zijn broeder H.C.H.
R e y e r s , predikant te Diepen veen, hem bevestigde; 18 Mei 1873 werd hij emeritus
en vestigde zich te Zalt-Bommel. R. was van 1860-1872 voorzitter van het Provinciaal
kerkbestuur en meermalen afgevaardigde naar de Algemeene Synode, waarvan
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hij in 1866 vice-president was; ook was hij in 1866 en 77 president van de synodale
commissie. Als vice-president was hij vele jaren met de leiding van het Provinciaal
College van toezicht belast.
Bij het bezoek van Willem III aan Zeeland van 21-30 Mei 1862 sprak R. den vorst
toe; zie:
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J.H. d e S t o p p e l a a r , Willem III in Zeeland. Gedenkboek van Zijner Majesteits
verblijf in dat gewest, 21-30 Mei 1862, 48 en 49.
In de bibliotheek van het Zeeuwsch Genootschap bevindt zich van R.: Een verhaal
(Zierikzee 1868). R. is gehuwd geweest met A n n a M a r i a B e r g h u y s , overl.
1849; daarna met J o h a n n a M e y e r .
Zie: H. R o o d h u y z e n in De Hervorming van 11 Februari 1882; N a g t g l a s ,
Levensber. v. Zeeuwen II, 500.
Versprille

[Reijgers, Johannes Hubertus]
REIJGERS (Johannes Hubertus), kunstschilder, geb. te Gorinchem 1 Mei 1767,
overl. te Middelburg 11 Maart 1849.
In 1787 vestigde hij zich te Middelburg als huisonderwijzer in het teekenen en
was tot in hoogen ouderdom leeraar aan de Teekenacademie. Weinige jaren voor
zijn dood werd hij benoemd tot Inspecteur der Landsgebouwen. Hij liet, waarschijnlijk
op aandrang van den gouverneur van Zeeland, de fraaie booggewelven in den
omgang der vroegere provinciale munt afbreken. R. vervaardigde en beschilderde
kunstwerken in karton, waaronder een, gewijd aan den vrede van Parijs en keizer
Alexander, in het koninklijk kabinet te 's Gravenhage werd bewaard. In Zelandia
illustrata zijn verschillende teekeningen van hem; zie I, 245, 454, 651, 670, 678; hij
teekende ook portretten.
Zie: Middelburgsche Courant 17 Maart 1849; N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen
II, 488; I m m e r z e e l , i.v.
Versprille

[Reijnders, Petrus Franciscus]
REIJNDERS (Petrus Franciscus), geb. te Venlo 25 Dec. 1719, overl. omstr. 1788,
zoon van C a s p a r en M a r i a A n n a M e u l d e r s . Hij was goud- en zilversmid,
graveur en koperslager van beroep; lid van het St. Lucasgilde te Venlo 1748-1788,
waarvan hij 1766-1767 en 1786-1787 tweede gildemeester en 1767-1768 en
1787-1788 eerste gildemeester was. Van zijn hand bevindt zich in de kerk van
Broekhuizenvorst een monstrans, vervaardigd in 1752. Te Lottum meerdere
ampullen, ampullen-blad van 1753 en een wierookschepje. In de St. Martinuskerk
te Venlo een altaarschel van 1753 en een miskelk van 1763. In 1770 graveerde hij
de drukplaat van het miraculeus beeld van O.L. Vrouw der Zeven Smarten, afkomstig
nit de St. Nicolaasof Kruisheerenkerk, welk beeld zich thans in de St. Martinuskerk
te Venlo bevindt. Bedoelde drukplaat draagt tot onderschrift: Waere Afbeeldinge
Van het Miracleus livrouwen beelt in de cruysheere Kerch tot Venlo. P.F. Reinders
70. Hij heeft ook koperen luchters gemaakt, die nog in de St. Martinuskerk aanwezig
zijn. Zijn merk was: P.R. of P.F.R. Hij was 30 Oct. 1766 gehuwd met C o r n e l i a
C a t h a r i n a S o u t e r m a n s , geb. 24 Maart 1725, overl. 9, begr. 11 Aug. 1785
in de Kruisheerenkerk, dochter van S e r v a t i u s S., goudsmid, lid van het St.
Lucasgilde 1720-1762, gildemeester 1723, 1730, 1737, 1750, en van A g n e s v a n
der Slijpe.
Zie: De rekeningen van het St. Lucasgilde (1629-1754) berustende op het
Venlosche stadsarchief; het vervolg daarvan (1755-1795), berustende op het
rijksarchief te Maastricht; J a n V e r z i j l , Chronoloyische lijst der gildemeesters en
leden van het St. Lucasgilde (1629-1795) (m.s.); d e z ., Genealogie Soutermans
(m.s.); d e z ., Het bedrukte O.L. Vrouwe-beeld in de St. Martinuskerk te Venlo in
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De Nedermaas Nov. 1928, 48; Mededeelingen van J. Mialaret (d.d. 8 Oct. 1929)
aangaande de zilvermerken van Venlosche goud- en zilversmeden.
Verzijl

[Reijniersen, Bartholomeus]
REIJNIERSEN (Bartholomeus), geb. 5 Aug. 1626 te Vlissingen, overl. ald. 14 Mei
1689. Zijn
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vader R e i n i e r M a t t h e u s s e n was koopman en ouderling aldaar. Bartholomeus
was te Vlissingen apotheker, schepen en raad. In 1672 (Juli) werd hij, uit naam der
gilden, met B a r e n d L a m b r e c h t s e n en K a r e l v a n P o e l v e l t , naar prins
Willem III afgevaardigd met voorstellen, die werden aangenomen, waarna echter
nog een verdere omzetting der regeering volgde. R. heeft verschillende boeken
vertaald; uit het Latijn: Rede van prof. Melchior Leydecker te Utrecht wegens aen
watervloed van 26 Januari 1682 (Middelburg 1682). Uit het Engelsch: Ch. L o v e ,
Het Cabinet der Godzaligheid en XVI predikatiën over Petri I vs 10 (Vlissingen 1658):
J o h . W a i l , Niemana dan Christus, ofte een klaer en uitnemend tractaat van de
kennisse van J.C. enz. (Vlissingen 1666; 4 dr. Amst. 1724); T h o m a s B r o o k s ,
Kostelijke hulpmiddelen en raad tegen des Satans bedriegerijen enz. (Vliss. 1665).
Zijn zoon Petrus volgt.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen II, 491.
Versprille

[Reijniersen, Petrus]
REIJNIERSEN (Petrus), geb. 18 Juni 1660 te Vlissingen, overl. September 1724
aldaar, zoon van Bartholomeus R., die voorgaat, zijn moeder heette v a n T h o o r .
Hij ontving zijn opleiding voor predikant voor het grootste deel in Engeland, daarna
te Leiden en te Utrecht.
In Juni 1682 werd hij proponent te Ritthem en in November predikant aldaap,
waarna hij in December 1687 naar Vlissingen vertrok.
Hij was gehuwd met een zuster van prof. Melchior Leydekker (dl. IV, kol. 910);
uit dit huwelijk waren twee zoons.
V r o l i j k h e r t kende preeken van hem in handschrift. Zijn nakomelingen
bewaarden voorts een adversarium van hem, deels in het Latijn, deels in het
Engelsch.
Zie: V r o l i j k h e r t , Vliss. Kerkh., 107; N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen II,
492.
Versprille

[Reyphins, Louis Antoine]
REYPHINS (Louis Antoine), geb. te Rousbrugge (West-Vlaanderen) 22 Nov. 1767,
overl. te Brussel 26 Jan. 1838, was de zoon van een advocaat en koos ook die
loopbaan.
Gedurende den franschen tijd liet hij zich uitsluitend met zijn vak in, maar toen
België met Nederland vereenigd was, en hij door koning Willem I op 11 Sept. 1815
tot lid der Tweede Kamer voor West-Vlaanderen benoemd was, nam hij die
benoeming aan, hopende als warm liberaal, dat ook België zich onder het bestuur
van een verlicht vorst langzamerhand aan de heerschappij van de geestelijkheid
zou ontworstelen.
Hij werd door de Staten zijner provincie, laatstelijk nog in Juli 1830, steeds als
kamerlid herkozen. Op 13 Dec. 1816 verzette hij zich tegen een wetsontwerp op de
nationale militie; de conscriptie was bij de Belgen misschien nog meer gehaat dan
in Noord-Nederland; de wet werd toch met 68 tegen 14 stemmen aangenomen.
In de vergadering van 23 Jan. 1817 sprak hij zeer sarcastisch over en tegen het
ontwerp eener successiewet. Zij werd verworpen met 46 tegen 37 stemmen; op 22
Dec. d.a.v. werd een nieuwe, eenigszins verzacht, met 70 tegen 26 stemmen
aangenomen.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

Op 9 Febr. 1818 was een wet in de Tweede Kamer aangenomen, waarbij een
uiterste termijn gesteld was voor het inleveren van oude schuldbewijzen van den
staat. Hij verdedigde 17 Mei 1819 het later bepalen van dien termijn, hetwelk werd
aangenomen maar door de Eerste Kamer verworpen werd. De Koning diende toen
een nieuw ontwerp in met ongeveer
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dezelfde strekking en dit werd door de beide Kamers aangenomen. In het algemeen
werden in dezen tijd vele wetsvoorstellen door de Tweede Kamer verworpen en
daarna, eenigszins gewijzigd, opnieuw ingediend en dan aangenomen.
Op 6 Mei 1819 verzette hij zich tegen een belasting op de koffie, op 14 d.a.v.
tegen een op de suiker. Beide werden toch, met 53 tegen 33 en met 50 tegen 34
stemmen, aangenomen.
Op 15 Mei 1822 werd het ontwerp der personeele belasting, dat bijna 100 jaren
vrijwel onveranderd bleef, behandeld. Reyphins sprak tegen het ontwerp, alle
Noord-Ncderlanders, op twee leden uit Noord-Brabant, een lid uit Holland en een
uit Friesland na, stemden voor, allen uit Zuid-Nederland, behalve een lid uit
Zuid-Brabant en drie uit Antwerpen, waren tegen en het voorstel werd wegens
afwezigheid van een Noord- en vier Zuid-Nederlanders met 54 tegen 51 stemmen
aangenomen.
Ook verzette hij zich dikwijls tegen staatsbegrootingen, die wel eens werden
verworpen en dan gewijzigd weder werden ingediend.
Langzamerhand begreep Reyphins, dat als de oppositie te hevig zou worden,
België geheel aan het clericalisme overgeleverd werd en hij volgde zijn vriend
Dotrenge (dl. VIII, kol. 422) niet in diens oppositie tegen het collegium philosophicum
te Leuven, hetwelk een betere opleiding der geestelijkheid beoogde.
Gedurende de zittingen 1826-1827 en 1828-1829 was hij voorzitter der Kamer.
Op 17 Apr. 1827 werd hij benoemd tot lid van den Raad van State, hij bleef tegelijk
lid der Kamer. Sedert behoorde hij tot de rallié's. Hij en Dotrenge waren de eenige
zuid-nederlandsche Kamerleden, die hun redevoeringen voor de vuist uitspraken.
Daardoor hadden zij bij hun belgische medeleden veel invloed, hoewel velen daarvan
clericalen waren.
Na den opstand van Aug. 1830 was hij nog in Oct. d.a.v. een der raadslieden van
den Prins van Oranje (later Willem II) te Antwerpen, toen deze poogde België voor
zijn stamhuis te behouden. Toen Reyphins zag, dat deze pogingen op niets uitliepen,
vestigde hij zich te Brussel, waar hij vergeten stierf.
Ramaer

[Rhemen Van Rhemenshuizen, Mr. Alexander baron van]
RHEMEN VAN RHEMENSHUIZEN (Mr. Alexander baron v a n ), geb. te Zutphen
19 Jan. 1783, overl. te Oegstgeest 25 Jan. 1822, was de oudste zoon van Mr.
W.G.J.v.R.v.R., die volgt, en A.S. 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 . Hij
studeerde te Leiden, waar hij 23 Oct. 1801 werd ingeschreven en promoveerde
aldaar in de rechten 12 Nov. 1804 op een dissertatie Explicatio legis 29. D. pro
Socio.
Hij werd door koning Lodewijk in 1807 benoemd tot gezant te Stockholm, maar
werd na de inlijving bij Frankrijk, ter vervanging van zijn vader, rentmeester van de
Rijksdomeinen te Dieren. In dezen tijd verhuisde hij naar Leiden en in 1820 betrok
hij het kasteel Oud-Poelgeest onder Oegstgeest.
Hij werd 29 Aug. 1814 benoemd tot lid der Provinciale staten van Holland voor
de ridderschap en werd 2 Jan. 1816 lid van den raad van Leiden. Door zijn
medeleden werd hij 9 Juli 1817 gekozen tot lid van Gedeputeerde staten van
Zuid-Holland, en 1 Mrt. 1820 tot lid der Tweede Kamer voor geheel Holland. Zijn
vroege dood was oorzaak, dat hij daar weinig heeft kunnen praesteeren.
Hij werd in 1814 in de ridderschap van Holland opgenomen. Door de verheffing
van zijn vader tot baron in 1819 verkreeg hij toen datzelfde praedicaat.
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Mei 1778,
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overl. 4 Mei 1835, bij wie hij 2 zonen, waaronder C.H., die volgt, en 2 dochters had.
Ramaer

[Rhemen Van Rhemenshuizen, Mr. Cornelis Herman baron van]
RHEMEN VAN RHEMENSHUIZEN (Mr. Cornelis Herman baron v a n ), geb. te
Dieren 28 Sept. 1811, overl. te Brummen 11 Febr. 1880, was de zoon van Mr.
Alexander baron v.R.v.R., die voorgaat, en S o p h i a D i n a baronesse v a n
L e y d e n . Hij werd als student te Leiden ingeschreven 27 Aug. 1831 en verwierf
het diploma van meester in de rechten 7 Dec. 1833 op een dissertatie Quibus pacta
mercatoria impugnantur. Hij werd 26 Nov. 1837 benoemd tot burgemeester van
Apeldoorn en werd 1 Juni 1839 door de ridderschap van Gelderland gekozen tot
lid der Staten van die provincie. Zijn medeleden kozen hem 7 Juli 1842 tot lid van
Gedeputeerde staten (waarvoor hij ontslag verkreeg als burgemeester) en dit zou
hij gebleven zijn, als niet zijn zwager W.A. baron Schimmelpenninck van der Oye
22 Sept. 1847 tot gouverneur der provincie Gelderland benoemd was. Daar deze
als voorzitter, tevens lid, van dat college niet tegelijk met hem zitting mocht hebben,
moest van Rhemen bij de eerste aftreding afvallen. Dit geschiedde toen nieuwe
Staten ingevolge de provinciale wet gekozen moesten worden. Nu werd hij 28 Sept.
1850 door de Staten tot lid der Eerste Kamer gekozen. Hij bleef dit tot zijn overlijden.
Hij was conservatief, zooals o.a. daaruit bleek, dat hij 15 Sept. 1870 tegen de
afschaffing der doodstraf stemde. Toch rekende hij zich 4 Apr. 1870 tot de liberalen,
althans hij zeide een hatelijkheid tegen de ontbindingen der Tweede Kamer van
Heemskerk en de proclamatiën met gekleurden rand.
Op 28 Sept. 1852 werd hij tot burgemeester van Brummen, waar hij in 1840 op
den huize de Rees was gaan wonen, benoemd. Op 8 Juni 1867 werd hij als zoodanig
op zijn verzoek eervol ontslagen.
Hij huwde 5 Juni 1834 J a c o b a E l i s a b e t h baronesse v a n T u y l l v a n
S e r o o s k e r k e n , geb. 26 Mei 1815, overl. 22 Aug. 1878. Zij kwam om toen zij
den spoorweg bij Brummen langs een onbewaakten overweg wilde oversteken. Hij
had bij haar 2 zonen en 3 dochters.
Ramaer

[Rhemen Van Rhemenshuizen, Mr. Wilt Gerrit Jan baron van]
RHEMEN VAN RHEMENSHUIZEN (Mr. Wilt Gerrit Jan baron v a n ), geb. te
Vollenhove 28 Febr. 1757, overl. te Zutfen 7 Apr. 1827, was de zoon van G e r r i t
Jan van Rhemen van Rhemenshuizenen Johanna Catharina
S l o e t t o t L i n d e n h o r s t . Hij werd te Leiden 15 Sept. 1773 als student
ingeschreven en promoveerde aldaar in de rechten 5 Dec. 1776 op een dissertatie
De Iure civili per Imperatores mitigato, aucto et emendato.
Hij werd provinciaal advocaat te Zwolle in 1779, maar verhuisde in 1781 na zijn
huwelijk naar Gelderland, waar hij, behalve rentmeester der domeinen te Dieren,
diezelfde betrekking in het generaliteitsland Brabant, kwartier 's Hertogenbosch,
verkreeg. De voorname heeren lieten zulke betrekkingen door een homme d'affaires
waarnemen, alleen werden de inkomsten, waarvan de waarnemer natuurlijk slechts
een klein deel ontving, gaarne geïnd.
In 1795 werd van Rhemen uit zijn ambten gezet, maar hij was een der eerste
oranjegezinden, die zich met de nieuwe orde van zaken vereenigden. Op 4 Jan.
1804 werd hij in de 4 ringen van het voormalige graafschap Zutfen gekozen tot lid
van het toen uit 35 leden bestaand Wetgevend lichaam. Op 6 Mei 1805 werd hij
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1806 werd hij door koning Lodewijk weder benoemd in dat lichaam, dat nu uit 39
leden bestond. Dit bleef hij tot de inlijving. Toen nam hij uit handen van den Keizer
geen betrekking aan. Op 29 Aug. 1814, na de bevrijding, werd hij benoemd tot lid
der Staten van Gelderland en op 27 Nov. 1817 tot hoofdschout van het district
Veluwezoom. Na den dood van zijn ambtgenoot voor Midden-Veluwe, A.W.W. baron
Sloet van Sinderen, op 28 Aug. 1824, werd hij ook met de waarneming van het
hoofdschoutschap in dat district belast.
Hij bleef een en ander tot zijn overlijden. Verder was hij van 1815 tot Juni 1818
vrederechter van Brummen.
In 1814 werd hij in de ridderschap van Gelderland opgenomen. In 1819 werd hem
de titel baron toegekend.
Hij huwde 3 Juli 1780 A d r i a n a S o p h i 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 , geb. 15 Sept. 1763, overl. 10 Oct. 1838, bij wie hij 3 zonen, waaronder
Alexander, die voorgaat, en 4 dochters had.
Ramaer

[Rhenferd, Jacob]
RHENFERD (Jacob), geb. 15 Aug. 1654 te Mülheim in Duitschland, overl. 7 Nov.
1712 te Franeker.
In 1673 kwam hij als vluchteling voor de Franschen te Groningen aan, waar hij
student in de theologie werd. Hij was hier leerling van Jacob Alting. Om zich in het
rabbinisme te bekwamen zocht hij omgang met geleerde Joden. Dat hij belangstelling
had voor de kabbalistiek bewijst zijn Disputatio de Stilo Apocalypseos Cabbalistico
(1679). In 1682 werd hij hoogleeraar in de oostersche talen aan de universiteit te
Franeker. Een groot gedeelte van zijn onderwijs besteedde hij aan de behandeling
van het rabbinisme. Behalve in Hebreeuwsch gaf hij colleges in ‘Chaldeeuwsch’,
zooals men toen het Arameesch noemde, in Syrisch en Arabisch. Een aantal
academische disputaties, meest over oud- en nieuw-testamentische onderwerpen,
die hij door zijn leerlingen liet verdedigen, zijn in 1722 door David Mill uitgegeven.
Belangrijk zijn Rhenferd's geschriften over het Phoenicisch en het Palmyreensch,
n.l. Periculum Palmyrenum (1704) en Periculum Phoenicium (1706). Men ziet uit
het voorgaande dat hij met zijn studie het geheele terrein der semietische linguistiek
bestreek. Dit blijkt ook uit zijn niet voltooide Rudimenta grammaticae harmonicae
linguarum orientalium.
Behalve met philologische en archaeologische onderwerpen hield hij zich ook
met zuiver theologische kwesties bezig.
Zijn portret, geschilderd door H. de Valk, bevindt zich in het stadhuis te Franeker;
zijn portret is gegraveerd in zwarte kunst door P. Aeneae.
Zie: W.B.S. B o e l e s , Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker
II (1889), 300 vlg., hier vindt men Rhenferd's geschriften vermeld; J. N a t , De studie
van de Oostersche talen in Nederland in de 18e en de 19e eeuw (1929), 27 vlg.
Nat

[Rhijne, Willem ten]
RHIJNE (Willem t e n ), geb. te Deventer 1647, overl. te Batavia 1 Dec. 1700, vader
onbekend, zijn moeder heette A n n a P e t e r s . Waarschijnlijk had hij zijn
begin-opleiding aan de Illustre school te Deventer; van 1664 tot 1666 studeerde hij
aan de hoogeschool te Franeker, en 3 Mrt. 1668 werd hij, 21 jaar oud, ingeschreven
aan de leidsche hoogeschool, waar hij in hetzelfde jaar promoveerde op de

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9
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Rotterdam met de ‘Ternate’ naar Oost-Indië en kwam den 21. Jan.
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1674 te Batavia. Op de reis daarheen werd, zooals steeds, de Kaap de Goede Hoop
aangedaan, waar ten Rhijne gelegenheid had allerlei materiaal te verzamelen en
observaties te doen. Het schijnt, dat zijn uitzending ook verband hield met een
verzoek van den Keizer van Japan, om een doctor in de geneeskunde te willen
zenden naar Decima, in de haven van Nagasaki, waarheen tot toen steeds slechts
chirurgijns gezonden waren. Na zijn aankomst te Batavia werd hij aldaar belast met
het geven van lessen in de anatomie aan de chirurgijns. Hij zal met het nieuwe
opperhoofd der factorij op Desima, M a r t i n u s C a e s a r , daarheen vertrokken
zijn den 20. Juni 1674, en is waarschijnlijk twee jaar aldaar verbleven. Gedurende
zijn verblijf, zal hij de gebruikelijke ‘hofreizen’ naar het keizerlijk hof te Yedo
meegemaakt hebben, waarop hij dan tijd en gelegenheid te over zal hebben gehad,
om gegevens over Japan te verzamelen, die later gepubliceerd werden. Zijn
teruggaan naar Batavia moet gesteld worden op 27 Oct. 1676 met het opperhoofd
Joannes Camphuys, den lateren gouverneur-generaal (dl. VI, kol. 262), die 13 Dec.
van dat jaar te Batavia aankwam. Hij werd 28 Juli 1677 benoemd tot buitenregent
van het Leprozenhuis, wat hij tot 22 Sept. 1679 bleef. Toen werd hij benoemd in
het ‘Provissioneel bergcollegie’, dat een onderzoek instellen en het beheer voeren
zou over de goud- en zilvermijnen van Salida op Sumatra's Westkust, waarheen hij
6 Oct. 1679 met de ‘Saxenburgh’ vertrok, en van waar hij met ‘'t Wapen van der
Goes’ 24 Dec. van datzelfde jaar reeds terugkeerde, met een zeer ongunstig rapport
der bergmeesters F r a n ç o i s B i l a n d r e en J a c o b v a n A g h t e r b e r g h .
Opnieuw werd hij als lid van een bergraad onder L a u r e n s P i t (h) (de jonge),
terwijl Dr. H.N. G r i m werd toegevoegd, den 28. Mei 1680 naar de Westkust
gezonden, doch blijkbaar na groote oneenigheid met Pit den 1. Nov. 1680
teruggezonden. Den 14. Maart 1681 werd hij ‘op last der Heeren Meesters’ voorloopig
benoemd tot lid van den Raad van Justitie, en definitief den 24. Aug. 1682.
Ondertusschen was hij den 19. Aug. 1681 met andere geneesheeren en chirurgijns
benoemd tot visitateur of ‘gecommiteerde’ voor het onderzoek van lepragevallen.
Allerlei proefnemingen zonder resultaten werden door den onderkoopman J a c o b
W i l l e k e s en den geneesheer Dr. D a a l m a n s genomen, en ook door een ‘seker
inlandse Doctor met name C a r e J a g e r a ’, uit Makassar, met hetzelfde negatief
gevolg. Den 21. Juli 1684 werd hij ‘scholarch’ of curator van het gymnasium te
Batavia. Blijkbaar had ten Rhijne invloedrijke vrienden, maar ook machtige vijanden,
o.w. Dr. A n d r i e s C l e i j e r , die zich niet ontzagen op allerlei wijzen hem te
belasteren, o.a. dat hij zich in het openbaar aan drank zeer te buiten ging, blijkbaar
ten onrechte, of althans zeer overdreven, daar hij tot het einde van zijn leven in
dergelijke gewichtige ambten bleef gehandhaafd. Ook toen reeds bestond de
beruchte kliekgeest in Batavia, die ook later nog zooveel onheil zou stichten. Dat
die en dergelijke betichtingen niet juist waren of schromelijk aangedikt, kan wel
afgeleid worden uit het feit dat Willem van Outhoorn (dl. VI, kol. 1087), die tot een
der onderteekenaars van de aanklacht tegen ten Rhijne behoorde, in 1691 Camphuys
als gouverneur-generaal opvolgde, doch in geen enkel opzicht verder tegen hem
optrad. Ten Rhijne is tweemaal gehuwd geweest, terwijl hij als jonggezel uitge-
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komen was; nl. eerst met E l i s a b e t h W a s s e n b e r g h van Medemblik, met wie
hij te zamen 27 Juli 1684 testeerde voor notaris D. Dispontyn, en welk testament
gediend heeft 14 Aug. 1686; waarschijnlijk zal zijn eerste vrouw omstreeks dien tijd
overleden zijn. Later trouwde hij met M a g d a l e n a B o u t e n s . Het op dit huwelijk
betrekking hebbend testament dateert uit 1696-97 (Bat. Test. Register fo. 309). Voor
zoover bekend, bleven beide huwelijken kinderloos.
Van ten Rhijne zijn de volgende publicatiën bekend: Dissertatio de dolore
intestinorum a flatu (Leid. 1668); Dissertatio de arthritide (Leid. 1669); Meditationes
in magni Hippocratis de veteri medicina (Leid. 1669, 1672); Excerpta ex
observationibus Japonicis de fructice thee, cum fasciculo rariorum plantarum ab
ipso in Promotorio Bonae Spei et Sardanha sinu anno 1673 collectarum atque
demum ex India anno 1677 in Europam ad Jacobum Breynium transmissarum
(Danzig 1678); Dissertatio de arthritide, Mantissa schematica de accupunctura,
Orationes tres de chymiae et botanicae antiquitate et dignitate, de physiognomia et
de monstris (Londen en 's Gravenh. 1683, Leipzig 1690); Schediasma de Promontorio
Bonae Spei, ejusque tractus incolis Hottentottis, verzorgd en met aanteekeningen
voorzien door Dr. H e n r i S c r e t a (Schaffhausen 1686); en dan als het beroemdste:
Verhandelinge van de Asiatise Melaatsheid (Amst. 1687). De bovengenoemde
Excerpta ex observ. Japon., waarin ook over de japansche kamfer geschreven werd,
waren opgenomen in het werk van J a c o b u s B r e y n i u s , Exoticarum plantarum
centuria prima (Dantzig 1678), waarin beschrijvingen gegeven werden naar door
ten Rhijne verzamelde en gedroogde specimina, en illustraties naar door hem naar
het leven geteekende en gekleurde afbeeldingen. Ook achter verschillende
verhandelingen van St. Blanckaert (dl. IV, kol. 156) werden uittreksels en vertalingen
van verschillende zijner studiën gevoegd.
Er bestaat een portret van ten Rhijne, ‘aet. 34’, gegraveerd door Sturt, met als
onderschrift een latijnsch vier-regelig gedicht van J o h . G r o e n e v e l t , med. doct.,
E. Coll. Lond., waarschijnlijk de titelprent van de londensche uitgave van de
Dissertatio de arthritide.
Zie: Biogr. Lex. d. hervorrag. Aertzte van G u r l t en H i s c h , het art. i.v. van C.E.
D a n i e l s ; J.M.H. v a n D o r s s e n . Willen. Ten Rhijne (geb. te Deventer 1647,
overl. te Batavia 1 Juni 1700) in Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, dl. LI, afl. 2
(1911), waarin een reproductie van het portret; d e z ., De Lepra in Ned. Oost- Indië
tijdens 17e en 18e eeuw, in hetz. Tijdschr. dl. XXXVII (1897); D. S c h o u t e , De
Geneeskunde i/d Dienst der O.I. Compagnie in Nederl. Indië (Amst. 1929); L.S.A.M.v.
R ö m e r , Historische Schetsen (Batavia 1921), waarin eveneens het portret werd
opgenomen.
von Römer

[Richard, Abraham]
RICHARD (Abraham), geb. te Grenoble of te 's Gravenhage in 1702, gest. te
Amsterdam 24 Dec. 1787, werd poorter te Amsterdam 1726, chirurgijn aldaar 23
Dec. 1726; in het Colleg. Chirurg. Amstelodam. van 1753 tot 1783, decanus in de
jaren 1763, 1767, 1771, 1775, 1779, 1783; zijn familie-wapen (van keel, met een
keeper van zilver, vergez. van drie bloemen met 5 bladen van goud) versierde met
andere het auditorium; hij was de zoon van J e a n R. en E l i s a b e t h G i r a r d .
Hij huwde te Amsterdam 28 Febr. 1727 M a r i e G a u m a n , geb. te Amsterdam
1701, gest. ald. 19 Juni 1743 (wier moeder was Sara Guibilion) en her-
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trouwde te Amsterdam 19 Oct. 1747 S u s a n n e G a l l o i s , geb. te Amsterdam 28
Febr. 1713, gest. ald. 5 Juli 1776, dochter van Nicolas Gallois en Marie Marthe
Danel. Uit het eerste huwelijk had hij 5, uit het tweede 4 kinderen.
Hij is afgebeeld op het schilderij van Tibout Regters, voorstellende de anatomische
les van prof. Petrus Camper 1758, in het Rijksmuseum te Amsterdam; zeer
waarschijnlijk is hij de in het midden staande wat voorovergebogen figuur.
von Römer

[Riemens, Johannes]
RIEMENS (Johannes), geb. te Vlissingen 24 Dec. 1842, overl. te Driebergen 31
Aug. 1908, zoon van C o n r a d V a l e n t i n R i e m e n s , geb. 1801, overl. 1880,
ambtenaar bij de administratie der Marine te Vlissingen en C o r n e l i a l e S a g e ,
geb. 1802, overl. 1870.
Van 1860 tot 1863 bezocht hij het gymnasium te Middelburg en ging daarna te
Utrecht studeeren.
In Juni 1869 promoveerde hij tot doctor in de godgeleerdheid op een dissertatie:
De beteekenis van den eersten brief van Johannes in het hist. krit. onderzoek naar
den oorsprong van het vierde Evangelie. In dit jaar werd hij proponent en in Febr.
1870 predikant bij de Ned. Herv. gem. te Voorthuizen op de Veluwe. In Maart 1873
vertrok hij naar Driebergen, in Dec. 1880 naar Middelburg, waar hij ook aan het
gymnasium de hebreeuwsche taal onderwees, en in Aug. 1888 naar Rotterdam,
waar hij tot 1907 predikant was.
In 1870 huwde hij met D i d e r i c a J a c o b a A g a t h a L a a n ; uit dit huwelijk
waren kinderen.
Hij vertaalde: C.E. L u t h a r d t s , Christelijke moraal, uitgeg. in de Godgeleerde
Bibliotheek (1877); gaf een bewerking van: N. P a u l a i n , De Evangelische zending
als getuige van den goddelijken oorsprong des Christendoms (Utrecht 1882, 2e
dr.).
Zijn leerrede ter gedachtenis aan zijn 25-jarige evangelie-bediening, uitgesproken
in de Zuiderkerk te Rotterdam, 10 Febr. 1895, verscheen in druk (Rotterdam 1895).
Na zijn dood verscheen: In Memoriam. Zeven preeken van Dr. J. Riemens Sr.
met portret.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen II, 514; H.C.H. M o q u e t t e , Catalogus
van de portretverzameling Arch. d. Gem. Rotterdam. no. 2091.
Versprille

[Rips, Nicolaas]
RIPS (Nicolaas), geb. te Middelburg Febr. 1651, overl. 11 Febr. 1729 aldaar, zoon
van P i e t e r G l a e s z . R i p s en M a a t j e v a n d e n H o v e .
Hij studeerde voor predikant en werd in 1680 te Schoondijke beroepen.
In 1682 vertrok hij naar Wolfaartsdijk, waar hij zijn intrek nam in de in 1680
gebouwde pastorie.
In Nov. 1685 huwde hij met L o u i s e v a n d e G a l l i s s e (G a l l i c i ë n ),
weduwe van H e n d r i k J a n s e I p e l a a r .
In Oct. 1700 werd hij door een beroerte getroffen, die zich meermalen herhaalde
en hem in verlamden toestand bracht, zoodat hij in 1705 emeritaat verkreeg en zich
te Middelburg vestigde.
Hij schreef: Beginsel der leere Christi, of kort begryp der Christelijke Religie enz.
(Goes 1699); Verklaring over den ganschen Heidelbergschen Catechismus. Dit
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handschrift berustte in de 18e eeuw bij zijn kleindochter, gehuwd met W i l l e m
Maquet.
Zie: J. v a n d e r B a a n , Wolfaartsdijk, en de daar aangehaalde werken;
N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen II, 517.
Versprille

[Rispens, Joannes Baptista]
RISPENS (Joannes Baptista), geb. te Dokkum in Friesland, overl. als pastoor te
Groningen 16 Jan. 1771. Hij studeerde in de theologie te Leuven aan
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de universiteit en trad 1674 in de Congregatie van het Oratorie, waar hij werkzaam
was in de colleges der Congregatie. Hij stond bekend als uitmuntend latijnsch dichter
en schreef, terwijl hij leeraar der rethorica was te Mechelen, een treurspel Keizer
Mauritius (Caesar Mauritius), opgedragen aan den hertog van Norfolk. Daarna werd
hij door den vicarius apostolicus als assistent-missionaris naar Leeuwarden gezonden
en 1682 naar Groningen. In het Oratorie had hij de strenge beginselen en de
partijschap van het Jansenisme opgedaan. Met de hoofden dezer partij was en bleef
hij zeer bevriend. Hij ging echter niet met hen mede in de scheuring, maar erkende,
tot hun verdriet, den door Rome benoemden vicarius, A. Damen. Hij wordt geprezen
als: ‘vir disertus, severus peccatoribus et exemplaris’. Hij had zijn schuilkerkje bij
de Butjesstraat in den Pausgang te Groningen. 1687 stond hij het kerkje met woning,
zijn eigendom, af in volle bezit aan de Katholieke Gemeente. Hij is geen aartspriester
van Groningen geweest, zooals in Archief aartsb. Utrecht X, 56 gezegd wordt. Bij
testament schonk hij aan de nieuwe Statie Sappemeer, eertijds van Groningen uit
bediend, 100 rijksdaalders.
Verkeerd wordt hij als uit Leeuwarden afkomstig aangeduid (Arch. aartsb. Utr. X,
45). De Hist. ep. Gron. stelt zijn sterfjaar verkeerd 1710, het Necrol. Haarl. op 19
Jan. 1711.
1721 werd een D. Joh. Rispens priester gewijd te Mechelen. Hij was assistent
voor Groningerland en Uithuizen en waarschijnlijk van dezelfde familie als de
groninger pastoor.
Zie: Historia episc. Gron., 18; De Katholiek (1873) LXIII, 271; Chronicon Oratoris
D.J. (Ins. 1740), 124; Archief aartsb. Utrecht I, 92, X, 45, 56, XXII, 158, XXV, 310;
Bijdr. bisd. Haarlem II, 353, 57, V, 122.
Fruytier

[Risseeuw, Johannes Egberts]
RISSEEUW (Johannes Egberts), Deze familie, uit Frankrijk afkomstig, was lang in
Zeeuwsch Vlaanderen gevestigd; de naam is volgens G.P. R o o s , Woordenboek
van Zeeuwsch Vlaanderen (1874) verbasterd van R o s s i a u x . Johannes Egberts
R. werd geb. te Oostburg 7 Jan. 1798, overl. 20 Jan. 1869, zoon van J a c o b u s
R. (geb. 1772, overl. 1849, maire te Oostburg, ridder van het legioen van eer, enz.)
en J o h a n n a W i l h e l m i n a T a k (geb. 1768 te Groede, overl. 1826).
Na zijn opleiding aan het lyceum te Gent ontvangen te hebben, was hij van
1810-1813 op het registratiekantoor te Oostburg; daarna studeerde hij te Leiden en
promoveerde daar in 1817 op een dissertatie: Questiones quaedam varii argumenti.
Hij vestigde zich als advocaat te Oostburg, werd in 1827 notaris te Zuidzande en in
1830 te Oostburg. In datzelfde jaar werd hij, toen het vierde district van Zeeland
door de Belgen bedreigd werd, 2e luitenant en commandant van het
ordonnancekorps, bekend als de jagers van Ledel. Voor deze diensten werd hij in
November 1831 met de Militaire Willemsorde beloond. In 1839 kreeg hij zijn ontslag
als notaris en van 1854-1858 was hij lid der Staten van Zeeland. In Sept. 1818
huwde hij met W i l h e l m i n a J o h a n n a L u t e i j n , geb. te Middelburg 1796,
overl. 1846; in 1849 met L e v i n a J o h a n n a J a n s s e n , geb. te Axel 1824; deze
hertrouwde als weduwe met F e l i x L o u i s B e n t e i j n .
Van hem verschenen: Acht Nutsverhandelingen (Oostburg 1870), uitgegeven
door J.H. v a n D a l e met een levensbericht. Hij schreef voorts verschillende
pleitredenen, meest over eigendom van schouwen; artikelen in de Bijdragen van
Janssen en Van Dale, Cadsandria, Navorscher,
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Middelburgsche Courant, De Eendracht, De Eecloonaar, enz. De meeste van deze
artikelen hadden betrekking op de historie van Zeeuwsch-Vlaanderen.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen II, 518.
Versprille

[Robiano, Joannes Antonius de]
ROBIANO (Joannes Antonius d e ), elfde bisschop van Roermond, geb. te Brussel
19 Aug. 1698, overl. te Roermond 28 Juni 1769, begraven in de kathedraal aldaar.
Hij sproot uit een adellijke familie, afkomstig uit Milaan, waar zij reeds in de 10e
eeuw bekend is, en die later verhuisde naar de Nederlanden ten tyde van keizer
Karel V. Hij was de oudste zoon van B a l t h a s a r F r a n s d e R o b i a n o , heer
van Heysbroeck (die in 1714 te Brussel overleed en aldaar in de St. Goedelekerk
begraven ligt) en van diens tweede echtgenoote C l a r a F r a n c i s c a A e r t s . Na
de voltooiing zijner studiën aan de universiteit te Leuven, werd hij tot pastoor van
het Begijnhof aldaar benoemd, daarna in 1727 tot pastoor te Itterbeek en eenige
maanden later in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naar Leefdael bij Leuven.
Den 27. Aug. 1732 promoveerde hij tot licentiaat in de theologie, bij welke
gelegenheid L a u r e n t v a n d e r S t e e n , beneficiant te Leefdael, hem bezong
in een fransch gedicht van meer dan honderd verzen, dat gedrukt werd bij Martin
van Overbeke te Leuven en als titel voert: A Monsieur Jean Antoine de Robiano,
de Bruxelles, ci-devant très vigilant pasteur d'Itterbeeck, à presant de Leefdael, au
jour, qu'il prend ses licences en la sacrée théologie en la très célèbre université de
Louvain. In dit stuk wordt zijn wapen aangegeven als volgt: doorsneden van blauw
en zilver, het blauw beladen met drie lelies. De juiste beschrijving van het wapen
luidt echter: in zilver een van drie stukken groot-uitgetand blauw schildhoofd, elk
stuk met een gouden lelie beladen. In 1737 werd hij kanunnik eener adellijke en
gegradueerde prebende te Mechelen en den 4. Aug. 1740 volgde zijn verheffing tot
examinator synodalis en penitencier der domkerk aldaar. Den 1. Nov. 1745 werd
hij tot bisschop van Roermond benoemd, maar moest wegens den heerschenden
oorlog zijn komst naar Roermond uitstellen. Den 12. Juni 1746 werd hij in de kerk
der Predikheeren te Keulen door den pauselijken nuntius, Hieronymus Spinola, tot
bisschop gezalfd, en daags daarna kwam hij tegen den avond in stilte te Roermond
aan, waar 10 Juli d.a.v. de plechtige inhuldiging plaats vond. De Robiano was een
der bisschoppen, die het meest en het langst voor het heil der roermondsche kerk
hebben gewerkt. Zijn bestuur duurde 23 jaren. Den 9. Juni 1749 bracht hij eenige
veranderingen in het gebruikelijke ceremonieel der kerkbezoeken en schreef aan
de dekenen van Gelder, Krieckenbeek en anderen, dat het zijn verlangen was, dat
voortaan bij zijn komst de schuttersgilden of broederschappen hem niet meer
tegemoet zouden trekken, dat hij enkel door den pastoor der parochie met zijn
geestelijkheid, aan den ingang van het kerkhof, wenschte ontvangen te worden.
Den 16. Juni d.a.v. begaf hij zich naar Venlo, met het doel om verder het pruisisch
gedeelte van zijn bisdom te bezoeken. Gedurende de jaren 1749, 1750, 1755, 1767
en 1769 bezocht hij de verschillende gedeelten van zijn bisdom. In menig kerkregister
van dien tijd prijkt zijn handteekening. Van hem zijn ons drie decreten bekend. Het
eerste, waarin hij aan de geestelijken het bezoek der herbergen verbiedt, is
gedagteekend van 28 Febr. 1748. Het tweede, waarin hij bepaalt, dat het examen
van de dienstdoende geestelijken in het bisschoppelijk paleis daags vóór de Quater-
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temperdagen door de daartoe bestemde synode afgenomen zou worden, is gegeven
den 5. Juli 1749 en het derde van den 18. Mei 1751 vernieuwde het decreet van
zijn voorganger, bisschop van Werbrouck, tegen de misbruiken, die in het
pelgrimsoord Kevelaer plaats hadden.
Volgens zijn portret in olieverf door een onbekend schilder, te Roermond in de
bisschoppelijke woning, was de Robiano een man van fijnen lichaamsbouw, met
een minzaam gelaat, bruine oogen en zwartbruin haar. Hij droeg geen krulpruik
gelijk zijn voorganger. Of van dezen bisschop ook een gravure bekend is, weten wij
niet. Wel bevindt zich ook nog een portret in olieverf van hem in bezit der familie
Bourgogne te Venlo. Het stelt den bisschop voor, zittende in een zetel, steunende
met een arm op de linker leuning; in zijn rechterhand houdt hij een boek tegen zijn
borst gedrukt.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom Roermond I (1890), 573-583;
levensbeschrijving van de Robiano verschenen in de Gazette de Cologne van den
11. Juli 1769, waarvan zich een exemplaar in het bisschoppelijk archief te Roermond
bevindt; G o y e r s , Continuatio Historiae ecclesiasticae ducatus Gelriae, 88-89; L.
S c h u t j e n s , Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch I, 229; over de familie
en het wapen: F r . G o e t h a l s , Dictionnaire généalogique IV, art. Robiano; J.B.
R i e t s t a p , De wapens van den thans bloeienden Belgischen adel in Heraldieke
bibliotheek II (1873), 176.
Verzijl

[Rodoan, Karel Philips de]
RODOAN (Karel Philips d e ), bisschop van Middelburg en Brugge, werd geboren
op het kasteel van Berleghem bij Oudenaarden 1552, en overl. in de
benediktijnerabdij te Eename, 7 Juli 1616. Hij was de zoon van L u d o v d e
R o d o a n , ridder, heer van Doncourt en van Berleghem, als kamerheer in dienst
van prinses Anna van Lotharingen, de echtgenoote van René de Chalons, prins
van Oranje, en van I s a b e l d e B e t t e , eeredame van dezelfde prinses.
Hij voltooide de lagere studie te Verdun, daarna studeerde hij de filosofie in den
Borcht te Leuven en 1574 behaalde hij den graad van licentiaat in de rechten. Hij
had een kanunnikdij verkregen te Verdun door de bescherming van den hertog van
Lotharingen. 4 Febr. 1574 werd hij gegradueerd adellijk kanunnik in Sint Baafs te
Gent. Tijdens het schrikbewind der Calvinisten aldaar, week hij uit naar Verdun en
verbleef bij zijn bloedverwant, Joh. Rembert-Villiers, vicaris-generaal. Daar hij
verstoken bleef van de inkomsten zijner kanunnikdij te Gent, werd hij benoemd tot
proost van St. Waudru en St. Germain te Bergen (Mons) 1581. Omdat hij niet
verplicht was aldaar te resideeren, kon hij zijn prebende te Gent behouden. 22 Jan.
1585 werd hij aldaar cantor en 1590 deken van het St. Baats-kapittel.
Na den dood van bisschop Joh. van Strijen (8 Juli 1594), bisschop van Middelburg
(dl. VI, kol. 1264), besloten de aartshertogen nog een opvolger te benoemen,
ofschoon reeds eenige jaren de zetel onbezet was gebleven. Zij benoemden Karel
de Rodoan, die 8 Oot. 1600 in de collegiale kerk van Sint Martinus te Aalst gewijd
werd door den aartsbisschop van Mechelen, Mathias Hovius, bijgestaan door den
bisschop van Gent, Petrus Dammant, en den bisschop van's Hertogenbosch, Gijsb.
Maes. De datum der bevestiging door den Paus, 19 Jan. 1600, wordt noch bij
E u b e l , Hierarch. Cath. III, 260 vermeld, noch bij G a m s . Series episc. 254, en
ook niet door d e S c h r e v e l , echter wel door B r o m . Door zijn
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benoeming tot bisschop van Middelburg was hij tevens abt der norbertijner abdij
van Middelburg. Nog verschillende leden dezer abdij waren in leven en verbleven
in Brabant.
Eenige kostbaarheden en bescheiden der abdij waren sinds 1594 in bewaring bij
den abt van Park bij Leuven. Zoodra Rodoan benoemd was tot bisschop en door
den Nuntius aangesteld was als vicarius van het openstaande diocees, schreef hij
24 Mrt. 1599 uit Gent naar den abt van Park, om inlichtingen te vragen over zijn
administratie van hetgeen van het bisdom en van de abdij van Middelburg overbleef.
Hij teekent ‘C.P. Rodoan alias Berlighen denominatus episc. Midd.’ Opnieuw verzoekt
hij als ‘episcopus confirmatus’ 18 Sept. 1600 uit Brussel den abt van Park ‘clenodia
et monimenta ecclesiae Middelburgensis’ toe te vertrouwen aan Petrus Malcotius,
religieus der abdij van Middelburg, wien hij een bewijs van ontvangst geeft. Deze
Malcotius teekende op den inventaris van 1594 aan, dat hij alles in orde ontvangen
had (Bijdragen bisd. Haarlem). Waar deze zaken, waaronder veel rekeningen en
pachtboeken der abdij van Middelburg, later gebleven zijn blijkt niet; in Gent of
Brugge? Na hem werd geen bisschop van Middelburg meer benoemd. Rodoan
behield als bisschop zijn dekenale prebende in St. Baafs te Gent. Bovendien had
hij nog de abdij van Eename O.S. Ben. in commende verkregen, sinds het overlijden
van den laatsten abt 1593. De abdij Eename was door de Geuzen met den grond
gelijk gemaakt, maar bezat nog vele eigendommen. De zes nog overige monniken
verbleven in hun refuge. De Rame, te Oudenaarden. Zij deden al het mogelijke om
den opgedrongen abt te weren. Ten laatste beloofde hij na een half jaar het habijt
der orde te zullen aannemen. Na twee jaar was de belofte nog niet vervuld. Hij ging
zelfs een verdrag aan om de abdij met haar inkomsten in te lijven bij de proosdij
van het kapittel van Sint-Rombouts te Mechelen (M i r a e u s . Opera diplomatica.
IV, 477-481). De prior met zijn kloosterlingen deden een beroep op de Vier Leden
van Vlaanderen, 1596, en bewerkten, dat de inlijvingsakte van 16 April 1594
voorioopig een doode letter bleef.
D e S c h r e v e l , Biogr. nat. zegt, dat de Rodoan bij zijn confirmatie als bisschop
van Middelburg, 1600, omdat dat bisdom geen inkomsten opleverde, deze abdij
Eename voor zijn leven in commende ontving. Dit is onjuist, want te voren in de
overeenkomst en voorwaarden van de inlijving der abdij bij de proostdij te Mechelen
16 April 1594, noemt hij zich reeds praelatus monasterii Eenh. designatus. Als
bisschop van Middelburg en als bisschop van Brugge wist de Rodoan de noodige
dispensatie te verkrijgen om de commende van deze abdij te blijven behouden.
Later heeft hij veel, vooral na 1609, gedaan, om de abdij weder te doen bloeien en
te helpen herstellen.
De bisschop van Middelburg, Rodoan, werd door de aartshertogen benoemd tot
bisschop van Brugge en ter bevestiging voorgedragen aan paus Clemens VIII, 16
Juli 1602. Deze volgde eerst 26 Mei 1603. 24 Maart 1604 deed hij zijn plechtige
intrede in Brugge. Ellendig was de toestand van zijn bisdom door den voortdurenden
krijg, het beleg van Ostende en de voortdurende invallen der staatsche benden. De
verovering van Sluis maakte de onveiligheid voor de priesters en de kerken nog
grooter (zie het verslag van bisschop de Rodoan in 1607 naar Rome gezonden, Hs.
Konink. bibl. Brussel, v.d. G h e y n , Catal. manuscr. bibl. Royale VI, 582 no. 4287).
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Als bisschop van Brugge heeft de Rodoan veel heilzame werken tot stand gebracht.
Hij deed het seminarie herleven en stelde alles in het werk om jonge priesters op
te leiden en de vervallen kerken en scholen te herstellen. Hij was zeer milddadig
en vrijgevend voor alle goede werken en het versieren der kerken. Zijn voorbeeldig
leven prijst de predikant H.G. J a n s s e n , Kerkhervorming te Brugge II, 224. Hij
behield als bisschop van Brugge den titel van administrator van Middelburg, waarop
hij 1614 zinspeelt in een brief over een opvolger van den apost. vicaris Sasbold
(Archief aartsb. Utrecht IV, 48). Als administrator van Middelburg gaf hij te Mechelen
12 Juli 1607 nog volmacht aan Mattheus van Iersel, abt van St. Michiel, om aan
Steph. van Wijk land te verpachten (Acta S.S. Juni I, 979). D e S c h r e v e l meldt
ook, dat hij de eigen liturgie van het kapittel der kathedraal van Sint-Donaas verving
door den romeinschen ritus. Dit is eerder te bejammeren dan te prijzen. De bisschop
overleed in zijn abdij Eename, waar hij dikwijls verbleef.
In de portrettenrij der bisschoppen in het seminarie in Brugge is dat van de Rodoan
een der beste. Nog komt zijn portret voor op een door hem geschonken drieluik,
geschilderd door Ant. Claeissins 1609, thans in de Sint Salvators kerk te Brugge.
Zijn door J. Matham gegraveerd portret komt voor in de uitgave der werkjes van
G. L i n d a n u s , Fasciculus poenitentiae en E u s e b i u s , De fugienda impoenitentia
dialogus (Col. 1610), en in S a n d e r u s , Flandria illustrata, en in lithographie in
C a n n e e l , Hist. du diocèse de Bruges in folio.
Zie: Biographie nat. Belg. XIX, 603-612; Bijdragen gesch. bisdom Haarlem XXII,
20, 220, 227-232; E d m . B e a u c a r n e , Hist. de l'abbaye d' Eename (Gand 1895),
217-277; P o t t e r e n B r o e c k a e r t , Gesch. der gem. van Oost-Vlaanderen 6e
reeks I, Berlegem, 20-22, Eename, 69-70; Gallia Christ. III, 35; Archief aartsb. Utr.
X, 140, XIII, 250, 251; Bijdragen bisdom Haarl. I, 226, XXII, 210, 220, 227-232;
B r o m , Archivalia in Italië I, II, 725.
Fruytier

[Rodigas, Frans Karel Hubert]
RODIGAS (Frans Karel Hubert), geb. op het kasteel Danielswirkt, gemeente
Grevenbicht (Limb.) 23 Sept. 1801, overl. te St. Truyen 4 Mrt. 1877.
Op dit kasteel leerde hem zijn oom, een doctor van Leiden, de eerste beginselen
der plant- en natuurkunde. Daar ontwaakte in hem de groote liefhebberij voor
bloemen en gewassen. Hij voltooide de studie der humanitora te Sittard en
Maastricht. Aan de universiteit te Luik behaalde hij den graad van candidaat in
natuur-, schei- en rekenkunde en van doctor in de medicijnen. Hij vestigde zich als
dokter en apotheker te St. Truyen. 1847 werd hij benoemd tot professor der
tuinbouw-, plant- en landbouwkunde aan de normaalschool te Lier. Na twaalf jaar
keerde hij terug naar St. Truyen en hervatte zijn praktijk. Hij bleef zich met groot
succes wijden aan zijn geliefkoosde studiën: het telen, veredelen, zaaien en het
kweeken van soorten en verscheidenheden in bloemen en planten. Sinds 1862 gaf
hij landbouwkundige voordrachten te Bree, Mechelen aan de Maas, Maaseyck, met
het doel de nieuwe bevindingen op landbouwkundig gebied te verspreiden en ingang
te doen vinden. Hij maakte deel uit der jury bij de examens der tuinbouwscholen te
Vilvoorden en Gentbrugge en bij de bloemententoonstellingen. Bij de oprichting van
den Cercle d'arboriculture de Belgique werd hij tot onder-
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voorzitter gekozen. Hij beschreef in verschillende tijdschriften de uitslagen zijner
proefnemingen met het zaaien, planten, inenten en veredelen en vormen van
verscheidenheden en kleuren van bloemen en planten, zooals in: Journal
d'horticulture pratique; Annales de la Société royale d'agriculture et de botanique
de Gand; Flore des serres; Revue d'horticulture belge, enz.
In druk gaf hij uit: Manuel de culture maraichère. Partie théorique par Julien Deby
prof. d'agriculture à Bruxelles. Partie pratique par Rodigas professeur d'agriculture
à l'école normale de Lierre (Brux. 1852-53). Het werk werd bekroond bij een
prijskamp door den belgischen Staat. Een tweede uitgave verscheen te Brussel
1857.
Een derde uitgave (Brux. 1865) bezorgde zijn zoon, Emile, die als directeur der
tuinbouwschool te Gent, en directeur van den dierentuin aldaar, vele werken op het
gebied van tuinbouw uitgaf.
Frans Rodigas was gehuwd met G e r t r u d i s v a n H o r e n , geb. te St. Truyen
1804, overl. te Gent 1880, die hem acht kinderen schonk. De oudste, E m i l e ,
schreef en gaf een beknopte levensschets van zijn vader uit met portret: Le docteur
F.C.H. Rodigas. Notice biographique in Bulletin d'arboriculture (Gand 1877).
Zie: Biogr. nat. Belg. XIX 600-602; Bibliographie nat. Belg. III, 308-309.
Fruytier

[Roeffs, Edmond Lodewijk]
ROEFFS (Edmond Lodewijk), geb. te Helmond, overl. te Blitterswijck 6 April 1757,
zoon van T h e o d o o r R., licentiaat in de rechten en rentmeester van het kasteel
van Helmond, en van H e n r i c a of H e n d e r s k e n C o n i n x , was licentiaat in de
rechten, secretaris van Blitterswijck (1705), rentmeester van het kasteel aldaar
(1709), scholtis van Well (L.) 1711-1725, als zoodanig beëedigd 25 Sept. 1711. Uit
zijn huwelijk met T h e o d o r a F r a n c i s c a v a n B e r c h u m alias
W e i j e n b e r g h (overl. te Blitterswijck 26 Sept. 1756) sproten twee zoons: D i r k
J o s e p h , secretaris van Blitterswijck na zijn vader, scholtis van Well 1725-1760,
beëedigd 8 Oct. 1725, overl. te Well (L.) 9 Mei 1760, was gehuwd met A g n e s
B e a t r i x C h a r l e s , welke aldaar 17 Febr. 1748 overleed; en J a n B a p t i s t ,
achtereenvolgens kapelaan te Well, officiant te Wellerlooy en pastoor van Blitterswijck
sedert 1736, waar hij 17 Juli 1749 overleed.
Zie: Maasgouw (1909), 6; Taxandria (1895), 13; Nieuwe Venlosche Courant d.d.
14 Febr. 1927.
Verzijl

[Roelands, David]
ROELANDS (David), geb. 1572 te Antwerpen, vestigde zich als onderwijzer te Goes
en huwde aldaar met C o r n e l i a N i e u w l a n d . In 1616 werd hij schoolmeester
te Vlissingen, maar was daar vooral bekend als schoonschrijver.
Hij gaf uit: Magazijn, of 't packhuijs der loffelycker penneconst, vol subtyle en
lustighe trecken, percten, beelden en figuren van menschen, van beesten, voghelen
ende visschen; ende nog meer dan honderd onderscheiden geschriften, verciert
met diversche capitalen, oraculen ende gulde sententien: alles tot profyt, oefeninghe
ende sporen der constlievende gheesten. Ghepractiseerd door D a v i d R o e l a n d s
o

van Antwerpen, Francoyschen schoolmeester binnen Vlissingen, a . 1616 (1617).
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Zie: Zelandia illustrata I, 549; Bibliotheek Zeeuwsch Genootschap XII, 593. Ook
komt een exemplaar voor in het legaat Willem van der Os in de Oudheidkamer te
Vlissingen.
Het werk is merkwaardig als kunstwerk en ook door de opdrachten aan
beschermers en vrienden. Na het octrooi volgt een woord aan den kunstlievenden
lezer d.d. 24 Jan. 1617, waarin Roelands
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als zijn voorgangers in schoonschrijven noemt: P a r e t , in Brabant, B e a u c h è n e ,
in Engeland, G u i l l a u m e l e G a i n g n e u r en B a u g r a n d in Frankrijk,
B o y s s e n s , S m y t e r s , F e l i x v a n S a m b i x en v a n d e V e l d e in Holland.
Aan verschillende kunstvrienden draagt hij een geschrift op: aan J o h a n
C o u t e r e e l s , échevin de la Ville Arnemuyden, aan P a u l v a n d e r D u s s e n ,
C o r n e l i s J a n s s e n s , schoolmeester te Middelburg, A n t h o n y S m y t e r s ,
schoonschrijver te Amsterdam, F e l i x v a n S a m b i x (zoon van den
bovengenoemde), schoonschrijver te Delft, en H a n s v a n d e V e l d e . Verder
opdrachten o.a. aan ridder J a c q u e s d e M a l d e é , vertegenwoordiger van den
Markies van Vlissingen, aan the Hon. Knight J o h n T h r o c h m o r t o n , Lt.-Governor
of the Cantionary town of Flushing etc., aan den Gecommitteerden Raad E n g e l
L e u n i s s e n , aan den magistraat van Vlissingen, aan de burgemeesters en
regeeringsleden J a n L a m b r e c h t s e n C o o l e n , J a n d e M o o r , R o g i e r
C o b b e r t , J a n P o r r e n a e r en D a n i ë l L e y n s e n S c h e n g e n , de
predikanten J o o s v a n L a r e n en J e a n D o n c k e r en den voornamen koopman
A b r a h a m v a n P e r e , die een gedicht schreef in zijn werk. Te Middelburg noemt
hij als zijn vrienden den beroemden koopman P i e t e r C o u r t e n en J a c o b u s
v a n d e r B o r g h t . Ook noemt hij T o b i a s v a n d e W e r v e te Goes, die een
gedicht in het werk plaatste, evenals de predikant K. L u b b a e r t te Bergen op
Zoom. In de opdrachten vergeet R. zijn vader niet en roemt ook zijn neef, P h i l i p s
R o e l a n d s , zijn leerling en ondermeester.
o

Zijn door S c h e l e m a n s gegraveerd portret, a . 1616, aet. 44, staat op den titel
van zijn boek.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen II, 531.
Versprille

[Röell, Mr. Herman Hendrik baron]
RÖELL (Mr. Herman Hendrik baron), geb. te 's Gravenhage 10 Dec. 1806, overl.
te Amsterdam 9 Sept. 1883, was de derde zoon van Mr. W.F. baron Röell (die volgt)
en S.J. H o p .
Hij studeerde aan de hoogeschool te Leiden, waar hij als student werd
ingeschreven 22 Mei 1826 en waar hij 10 Dec. 1831 promoveerde op een dissertatie
getiteld De Domaniis.
Hij werd 23 Dec. 1842 benoemd tot griffier der Staten van Noord-Holland. Deze
betrekking verwisselde hij met ingang van 1 Juni 1858 met die van commissaris
des Konings in Utrecht, waartoe hij bij Kon. besl. van 13 Apr. te voren benoemd
was. Hij werd 25 Apr. 1859 benoemd. tot curator der utrechtsche universiteit en
bleef dit tot zijn overlijden. Bij Kon. besl. van 9 Apr. 1860 werd hij met ingang van
1 Mei 1860 benoemd tot commissaris des Konings in Noord-Holland. Wegens
hoogen leeftijd verkreeg hij eervol ontslag als zoodanig bij Kon. besl. van 15 Sept.
1879, met ingang van 1 Oct. d.a.v.
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van koning Willem III werd hij, die als
jongere zoon jonkheer was, in 1874 tot baron bij eerstgeboorte verheven.
Hij huwde 5 Mei 1835 E l i s a b e t h v a n d e P o l l , geb. 4 Mrt. 1808, overl. 15
Jan. 1862, en daarna 4 Sept. 1865 J a c o b a E l i s a b e t h v a n d e P o l l , geb.
11 Febr. 1807, overl. 28 Aug. 1882, weduwe van Jacob Hartsen. Uit het eerste
huwelijk had hij 4 zonen, van welke een jong stierf, en 2 dochters.
Ramaer
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[Röell, Mr. Willem Frederik baron]
RÖELL (Mr. Willem Frederik baron), geb. te Amsterdam 25 Oct. 1767, overl. aldaar
3 Jan. 1835, was de zoon van Mr. N i c o l a a s W i l -
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l e m R ö e l l en A n n a S o p h i a F r e d e r i c a v a n G h e e l .
Hij studeerde te Leiden, waar hij werd ingeschreven 22 Oct. 1786, en promoveerde
aldaar in de philosophie 2 Juli 1790 op een dissertatie getiteld De congelatione, en
bovendien op 15 Sept. 1791 in de rechten op stellingen.
Hij werd in 1793 schepen en in 1794 pensionaris van Amsterdam. Hij trok zich
als zoovele Oranjegezinden in het begin van 1795 uit deze betrekking terug. Eerst
toen in 1802 de kans voor het huis van Oranje om hier terug te komen, verloren
scheen, nam hij een betrekking aan en wel die van lid van het Gedeputeerd bestuur
van Holland, waartoe hij 4 Juni 1802 benoemd werd. Dit bestond uit 12 leden, terwijl
er nog een uit 15 leden bestaand Departementaal bestuur was; het eerstgenoemde
was het belangrijkst.
Toen aan het hoofd der Republiek een raadpensionaris kwam, benoemde deze
Röell vooreerst 30 Apr. 1805 als een der 4 leden van een commissie van advies
voor den waterstaat bij het departement van Binnenlandsche Zaken. Verder
benoemde hij hem 19 Juli 1805 tot secretaris van Holland, een betrekking,
overeenkomende met die van griffier tegenwoordig. Zeer merkwaardig, dat een zoo
verantwoordelijke betrekking van dit uitgebreide en volkrijke departement aan hem
werd toevertrouwd. Alleen de financiën behoorden niet tot zijn ressort, daarvoor
was een afzonderlijke raad met een secretaris.
Kort nadat koning Lodewijk de regeering aanvaardde, benoemde hij Röell 30 Juni
1806 tot algemeen secretaris van staat. Aan deze betrekking was het secretariaat
van den ministerraad verbonden. Hij had hierdoor een nauwe aanraking met den
Koning, dien hij in 1807 naar Parijs vergezelde.
Op 8 Jan. 1808 werd hij benoemd tot minister van Binnenlandsche Zaken, terwijl
de betrekking van algemeen secretaris van staat werd opgeheven. Op 27 Nov. 1809
vertrok hij met Lodewijk naar Parijs, in de hoop, bij Napoleon betere voorwaarden
te bedingen voor een modus vivendi met Frankrijk. Napoleon behandelde zijn broeder
zoowel als Röell gedurende de maanden, dat zij te Parijs waren, zeer onaangenaam
en ten laatste werd Lodewijk ook onaangenaam tegen Röell gestemd.
Uit zijn later door zijn zoon uitgegeven uitvoerige en zeer belangwekkende verslag
zien wij hoe onredelijk Napoleon zijn broeder behandelde. Hem werd verweten, dat
geheel Nederland en Lodewijk aan het hoofd, op uitgebreide schaal de koloniale
waren binnensmokkelde. Röell voerde in de vele gesprekken, vooral ook met de
Norapère de Champagny, hertog van Gadore, minister van Buitenlandsche Zaken
van Frankrijk, aan, dat de fransche consuls de vele waren uit de buitgemaakte
schepen in Nederland verkochten, en dat bovendien veel van die waren ingevoerd
werden uit Hamburg, waar ook veel prijsverklaarde schepen binnenkwamen, en dat
het ten nadeele van Frankrijk zou zijn wanneer die uit Nederland geweerd werden.
Het was hier de fabel van den wolf en het schaap.
In den Moniteur van 14 Dec. 1809 kwam de zinsnede voor, dat het koninkrijk
Holland een alluvie van de transche rivieren is. De verder in dat blad voorkomende
klachten over de Nederlanders maakten, nadat te voren eenige welwillendheid
getoond was, dat alles weder op losse schroeven stond. Na lange onderhandelingen
kwam 16 Maart 1810 het verdrag van Parijs tot stand, waarbij Zeeland, Brabant en
Gelderland bezuiden de Waal werden afgestaan. Röell heeft dit verdrag
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niet willen onderteekenen, dit is toen door Verhuëll (dl. III, kol. 1287) gedaan. Eerst
in het begin van April zijn Lodewijk en Röell h.t.l. teruggekeerd.
Hoe de zaken zich na dien tijd binnen 3 maanden voor ons nog verergerd hebben,
waardoor de Koning zich gedwongen achtte, ons land heimelijk te verlaten, staat
niet met Röell in verband. Sedert 26 Nov. 1809 was Mollerus (dl. IV, kol. 1003)
tijdelijk minister van Buitenlandsche Zaken. Daar ook deze wegens zijn aandeel
aan de voorgenomen verdediging van Amsterdam zich het ongenoegen van
Napoleon op den hals haalde, is van Wickevoort Crommelin dit nog sedert 3 Maart
1810 geweest. Röell heeft, hoewel hij den titel behield, na Nov. 1809 het ambt niet
meer waargenomen. Daar het ontslag hem geweigerd werd en toch een ander zijn
dienst deed, ging hij in April 1810 voor zijn gezondheid naar een badplaats.
Na de inlijving bij Frankrijk stelde hij zich niet voor een betrekking beschikbaar.
Zoodra zich ons land aan de overheersching ontworsteld had, werd hij 21 Dec. 1813
door den Souvereinen Vorst benoemd tot lid der commissie voor het ontwerpen
eener grondwet voor Nederland. Op 6 April 1814 werd hij benoemd tot secretaris
van staat van Binnenlandsche Zaken. Deze titel werd, nadat zijn bemoeiingen zich
ook gingen uitstrekken over de Zuidelijke Nederlanden, bij Koninklijk besluit van 16
Sept. 1815 veranderd in minister
Wegens den staat zijner gezondheid, en wellicht ook omdat hij te onafhankelijk
voor Willem I was, verkreeg hij op verzoek bij besluit van 10 Febr. 1817 met ingang
van 21 d.a.v. eervol ontslag.
Bij dat van 30 Juni 1817 werd hij tot lid der Eerste Kamer benoemd. Blijkbaar was
zijn gezondheid zoozeer verbeterd, dat hij voor het zittingjaar 1818-1819 tot
voorzittervan dat lichaam benoemd werd. Zoolang de vereeniging met België duurde,
wisselde hij telken jare in het voorzitterschap af met den Zuid-Nederlander de
Thiennes de Lombize, die ook in het zittingjaar 1829-1830 voorzitter was. De
buitengewone zitting van 18 tot 30 Sept. 1830 werd voorgezeten door een anderen
Zuid-Nederlander, den prins de Gavre. Toen de Belgen zich terugtrokken, werd
Röell weder voorzitter en hij bleef dit tot zijn overlijden.
In Maart 1822 werd een commissie benoemd om middelen te beramen ten einde
den landbouw te ondersteunen. Röell werd tot voorzitter hiervan benoemd. Welke
gevolgen deze benoeming gehad heeft, is onbekend. Hij werd voorzitter eener 23
Jan. 1820 ingestelde Staatscommissie tot herziening der in- en uitvoerrechten.
Nadat zij haar verslag had ingediend, werd zij 30 Jan. 1824 ontbonden. Hij werd
voorzitter der op 13 April 1828 ingestelde Staatscommissie tot herziening der
reglementen en verordeningen betrekkelijk het hooger onderwijs. Deze commissie
heeft wegens de belgische onlusten haar werk niet kunnen voltooien.
Hij was lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut en van de Maatschappij der
Nederl. Letterkunde te Leiden.
De Arnhemsche Courant schreef omtrent hem: ‘Zoovele waardigheden, zooveel
luister onttrokken niets aan de zachtaardigheid en bescheidenheid zijner natuur, en
toch bleef hij vol kracht en ijver voor het ware en goede, steeds bezield met een
edele zelfstandigheid, wier grond was godsvrucht.’
Hij werd in 1814 in den adel der provincie Holland opgenomen en verkreeg den
titel van baron bij eerstgeboorte in 1819.
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Hij huwde 22 Aug. 1790 S a r a J o h a n n a H o p , geb. 11 Jan. 1772, overl. 14 Mei
1818, bij wie hij 5 zonen en 5 dochters had. Zijn zoon Herman Hendrik gaat hiervoor,
en Willem R. van Hazerswoude volgt.
Zijn portret is gegraveerd door H.W. Couwenberg en gelithografeerd door W.C.
Chimaer van Oudendorp.
Ramaer

[Röell Van Hazerswoude, Mr. Willem baron]
RÖELL VAN HAZERSWOUDE (Mr. Willem baron), geb. te Amsterdam 7 April 1793,
overl. aldaar 12 Maart 1841, was de oudste zoon van Mr. W.F. baron Röell (die
voorgaat) en S.J. H o p . Hij studeerde eerst aan het athenaeum te Amsterdam van
1811 tot 1812 en werd als student aan de leidsche universiteit ingeschreven 30
Maart 1812. Hij promoveerde aldaar in de rechten 24 Oct. 1814 op een dissertatie
getiteld De jure bellum faciendi, pacemque et foedera pangendi, summo imperanti
tribuendo.
Hij werd advocaat te Amsterdam, in 1821 secretaris van de Nederlandsche Bank
en in Mei 1828 een der directeuren van die instelling. Hij werd in 1825 secretaris
van de Vereeniging tot aanmoediging van den gewapenden dienst. Hij werd Juli
1837 door de Provinciale staten van Holland tot lid der Tweede Kamer gekozen.
Op 10 Oct. 1840 werd hij als lid voor Noord-Holland aangewezen.
Voor zijn vroegtijdigen dood heeft hij de aanteekeningen zijns vaders over diens
verblijf van Nov. 1809 tot April 1810 met koning Lodewijk te Parijs, welke slechts
gedeeltelijk door dezen bewerkt waren, voor den druk gereed gemaakt. Dit werk is
getiteld: Verslag van hetgeen, ter gelegenheid van het verblijf des Konings van
Holland te Parijs, in de laatste maanden van den jare 1809, en in de eerste maanden
van den jare 1810, mitsgaders op deszelfs reize derwaarts, is voorgevallen, door
Mr. W i l l e m F r e d e r i k R ö e l l , benevens aanhangsel en bescheiden handelende
over een eventueele verdediging der hoofdstad in 1810, medegedeeld door Mr. W.
Röell, heer van Hazerswoude (Amst. 1837).
Röell huwde 26 Oct. 1814 C o r n e l i a C a t h a r i n a H o d s h o n , geb. 28 Dec.
1794, overl. 28 Nov. 1871, bij wie hij 3 zonen en 5 dochters had.
Ramaer

[Roelofs, Gerard]
ROELOFS (Gerard) of R u d o l p h i , geb. te Grave, priester, kanunnik, overl. te Luik
16 Juni 1591. Hij studeerde aan de universiteit te Leuven en werd daarna leermeester
bij de familie Schets, die thans den naam van d'Ursel draagt. Hij leidde de opvoeding
van Gaspar Schets, later tresorier der financiën in de Nederlanden en van Jan Karel
Schets, kanselier van het Gulden Vlies. De familie Schets was als geldschieters
zeer gewaardeerd door Karel V. Roelofs genoot een kanunnikdij in de Sint,
Elisabethkerk te Grave, volgens S c h u t j e s sinds 1580. Gedurende een tijd was
hij secretaris van den beroemden rechtsgeleerde Elbertus Leoninus, de Leeuw, van
Bommel, leeraar aan de universiteit tot 1580. Wegens de dreigende vervolging
vluchtte Roelofs naar Keulen. 1584 vestigde hij zich te Luik, waar hij een kanunnikdij
verkreeg in de Sint Pieterskerk. Hij stichtte een studiebeurs in de paedagogie de
Valk te Leuven. De opbrengst ervan is verloren gegaan.
Ger. Roelofs gaf een werk uit, dat door P a q u o t zeer wordt geprezen en nog
voor de geschiedenis van het kanoniek recht belangrijk is: De litteris canonicis
videlicet formatis pacificis, commendatitiis ac dimissoriis quibus in ecclesia primitiva
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sancti Patres ex generalium conciliorum decretis in sacrosancta Nicaena synodo
prius excogitatis usi sunt (Colon., Gervinus Calenius 1582). De bekende kano-
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nist B e r n . F e r r a r i gebruikte dit werk veel voor de uitgave van een zijner traktaten.
Roelofs deed nog een drietal plakaten in folio drukken: Tabulae Matheseos (Col.);
Tractatus de apparatu bellico tam mari quam terra faciendo, uti olim apud Romanos
fiebat et hodierna militia fieri solet in tabulam redactus (Leod. 1585); Tractatus de
stipendiis militum et eorumdem conficiendorum ratione, in tabulam redactus (Leodii,
P. de Heer 1586).
Zie: S w e e r t i u s , Athenae Belg., 285; F o p p e n s , Bibl. Belg., 159; P a q u o t ,
Mémoires hist. litt. VII, 209; Biogr. nat. Belg. XIX, 653; V a l . A n d r e a s , Fasti acad.
Lov. (1650), 267; Analectes hist. eccl. Belg. XXI, 156; S c h u t j e s , Gesch. bisdom
's Hertogenbosch III, 797.
Fruytier

[Roemers, Arnoldus Franciscus]
ROEMERS (Arnoldus Franciscus), geb. te Maastricht 11 Juli 1739, overl. aldaar 2
Aug. 1810, zoon van J a n W i n a n d R. en C a t h a r i n a E m e r e n t i a v a n
B e r g h , studeerde de humaniora in zijn geboortestad, de wijsbegeerte in het collegie
de Burcht te Leuven 1757-59 en de godgeleerdheid te Atrecht tot 1771. Den 20
Aug. 1764 kreeg hij den graad van licentiaat in de godgeleerdheid; 1771 werd hij
pastoor van Tavier (hertogdom Limburg). Eenige jaren later werd hij door collatie
van Willem van Mewen, vrijheer van Leuth (bij Eysden), Eysden en Meeswyck, tot
pastoor van Lanklaar benoemd en 22 Dec. 1783 door het kapittel van St. Servaas
tot pastoor van de St. Jacobskerk te Maastricht. 21 Aug. 1784 werd hij kanunnik
van St. Servaas en 22 April 1803 curé primaire of kantonspastoor van St. Servaas.
Hij onderscheidde zich door zijn kennis van de kerkelijke geschiedenis.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom Roermond (voortgezet door
W. G o o s s e n s ) IV, 141-142; Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de
Limbourg IX (1872), 220.
Verzijl

[Roemers, Charles Clément]
ROEMERS (Charles Clément), geb. te Maastricht 31 Januari 1748, overl. te
Meerssen 25 Dec. 1838, broeder van den voorgaande, deed zijn studiën aan het
college der Jezuïeten in zijn vaderstad, vervolgens bezocht hij de universiteit te
Leuven, waar hij zich in de faculteit der rechten liet inschrijven. Den 30. Aug. 1769
promoveerde hij aldaar tot licentiaat en begaf zich toen naar Brussel, waar hij twee
jaar stage liep. Naar Maastricht teruggekeerd, vestigde hij zich aldaar in 1771 als
advocaat van de hooge en lage justitie van zijn vaderstad en omgeving. Hij werd
schepen der stad en commissaris-deciseur voor den prins-bisschop van Luik.
Gedurende het tweede bombardement der stad door de fransche legers in 1794,
trok hij zich terug te Meerssen met zijn twee kinderen, maar keerde na de capitulatie,
geteekend tusschen den prins van Hessen, gouverneur der stad, en generaal Kléber
naar Maastricht terug, waar hij zijn schepenstoel weder innam. 30 Nov. 1794 werd
hij benoemd tot agent national bij de administratie van het arrondissement der stad
Maastricht, welk ambt hij 17 Sept. 1795 neerlegde; hij werd toen benoemd tot raad
van het gouvernement te Brussel. Toen België definitief met Frankrijk werd vereenigd,
weigerde hij de betrekking van agent bij de centrale administratie te Maastricht,
maar nam die van commissaris bij het civiele en crimineele gerechtshof aan. 10
April 1797 werd hij door de inwoners van het departement tot lid van den raad der
500 gekozen. Gedurende 15 jaren maakte hij zonder onderbreking deel uit van de
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werd gesteld voor den senaat. De ge-
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beurtenissen van het jaar 1813 verhinderden hem bezit te nemen van zijn zetel. Na
den val van het keizerrijk keerde hij naar zijn vaderland terug. Gedurende de
blokkade van Maastricht door de geallieerde troepen bevond hij zich te Meerssen.
Hij beoefende de geschiedenis en de dichtkunst en is de schrijver van het volgende
werk: Omstandig detail van de electie door den deken en capittel van St.
Servaaskerke gedaan op den 22 December 1783 in den persoon van Arnold Franc.
Roemers tot pastor van St. Jacobskerke binnen deze stad Maastrigt enz. (J.F. van
o

Gulpen, Maastricht 1784, kl. 4 , 36 blz., behalve de rechterlijke stukken die 44 blz.
hevatten). Bij gelegenheid der geboorte van den Koning van Rome vervaardigde
hij een latijnsch gedicht getiteld: Poëma patriae sacrum mense martii anni millesimi
octingentesimi undecimi (Trajecti ad mosam typis Lamberti Theodori Nypels natu
o

majoris, kl. 4 , 36 blz., 615 verzen).
Hij was 11 Mei 1777 met A n n a M a r i a N i v a r (overl. te Maastricht 7 Maart
1780) gehuwd. Zijn zoon P i e r r e F r a n ç o i s C h a r l e s R o e m e r s (geb. te
Maastricht 28 Febr. 1780) huwde aldaar 5 Oct. 1809 M a r i a A g a t h a J a c o b a
d e L e n a r t s (geb. 19 Febr. 1783, overl. 23 Sept. 1862, begr. te Meerssen); hij
overl. als burgemeester van Meerssen 16 Dec. 1845.
Het portret van Ch.C. Roemers, geschilderd door een onbekend kunstenaar,
bevond zich in 1872 op het kasteel van Meerssen.
Zie: G. S t a s , Notice biographique du jurisconsulte maestrichtois Charles Clément
Roemers in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg IX (1872),
217-232; d e z ., Encore un mot sur le jurisconsulte Roemers in dezelfde Public. IX
(1872), 290-95; F.L.J. D u m o u l i n , Appendice a la notice biographique du
jurisconsulte maestrichtois Charles Clément Roemers in Public. (1875), 494-497;
H.P.H. E v e r s e n , Une accusation contre le représentant Charles Clément Roemers
in Maasgouw (1882), 643-644; A.J. F l a m e n t , Burgerlijke overheden en leden der
rechtbank die op den 2den Pluviose an IV (22 Januari 1798) den eed van haat aan
het Koningschap hebben afgelegd, met bijzonderheden omtrent eenigen hunner,
in Maasgouw (1885), 1074-1076; verder Maasgouw (1885), 1047, 1084, 1108,
(1905), 37; over zijn grafsteen en dien van zijn zoon: Public. de la soc. hist. et arch.
dans le duché de Limbourg XVI (1879), 291-292; Verdedigingsschrift van Charles
Clément Roemers van zijn gedrag gedurende het fransche bewind in Maasgouw
(1897), 9 e.v.
Verzijl

[Roest Van Alkemade, Frederik]
ROEST VAN ALKEMADE (Frederik), door keizer Karel VI burggraaf gemaakt 25
Juli 1739, zoon van A d r i a a n R o e s t , schildknaap, en C a t h a r i n a v a n
Alkemade.
Frederik was aide de camp van generaal von Cromstrom; hij was geboren te
Amsterdam 2 Aug. 1688 en overl. te Brussel 4 October 1743, huwde in 1710
J o a n n a D e l v a u x , geb. 1688, dochter van Antonie, schildknaap en colonel in
dienst der St.-Gen., en Maria de Tessart. Zij hadden vier kinderen.
van Beurden

[Roest Van Alkemade, Jacobus Josephus baron]
ROEST VAN ALKEMADE (Jacobus Josephus baron), gedoopt te Dordrecht 15
April 1783, overl. 17 Dec. 1811 te Modena aan zijn wonden, in Spanje bekomen,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

kolonel van een regiment huzaren, generaal-majoor, grootkruis der Orde van de
Unie, ridder van het Legioen van eer, grootmaarschalk van het paleis van den Koning
van Holland.
Hij was zoon van T h e o d o o r J o a n n e s baron (1822), heer van Werkendam
enz., kamer-
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heer, lid der Staten-Generaal, en M a r g a r e t h a J a c o b a baronesse v a n
Wassenaer.
van Beurden

[Roggen, Peter]
ROGGEN (Peter), overl. te Geysteren 23 Juli 1655. Hij was schilder van beroep en
woonde te Geysteren, gelegen in het land van Kessel, en vervaardigde meerdere
altaarstukken en gepolychromeerde beelden voor kerken van dit gewest, o.a. in
1642 een schilderij voor het altaar in de kerk te Blitterswyck, voorstellende de ten
hemel opneming van Maria, omgeven door engelen. Dit schilderstuk kostte 70
gulden en 15 stuiver en bevindt zich thans in de St. Annakapel aldaar. Ook te Meerlo
werkte hij, zooals blijkt uit de kerkerekeningen van de jaren 1645 en 1648. Zijn vrouw
T h e u n i s k e n schonk hem een zoon J o a n n e s (geb. te Geysteren 10 Juni 1635),
secretaris of gerichtsschrijver van Meerlo, Geysteren en Oostrum 1661-1681,
eveneens van Blitterswyck, waar hij 6 Juli 1671 ook scholtis werd tot zijn dood
omstreeks Sept. 1681. Deze was 6 Jan. 1661 te Geysteren gehuwd met
C a t h a r i n a v a n L i t h (overl. aldaar 20 Febr. 1703), dochter van Antonius van
Lith, scholtis van Geysteren en Oostrum.
Zie: Doop-, huwelijk- en overlijdensregisters van Geysteren; Public. de la soc.
hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXXIII (1896-97), 72; Maasgouw 1909, 5
en 1919, 48.
Verzijl

[Rollé, Jeronimus de]
ROLLÉ (Jeronimus d e ), uit een zuidnederlandsch adellijk geslacht, was in 1563
baljuw van Veere en werd, toen van wege den markgraaf van Bergen en den graaf
van Hoorne, als voogden van den markies dier stad, gecommitteerd om de rekening
mede te sluiten van den rentmeester Beooster-Schelde H i e r o n y m u s v a n
S e r o o s k e r k e . In 1567 kocht hij met P h i l i b e r t v a n S e r o o s k e r k e ieder
voor de helft, uit den boedel van genoemden markies, de heerlijkheid Souburg en
een deel van Arnemuiden. In 1572, nadat Jacob Symens de Rijk Veere aan de zijde
van den Prins van Oranje had gebracht, koos de Rollé ook openlijk die partij en
werd door den Prins benoemd tot een der raden van Zeeland aan wie, met den
Gouverneur, tot aan de oprichting van het College van Gecommitteerde raden, het
bestuur van dit gewest was opgedragen.
In Aug. 1572 poogde de Rollé de regeering van Zierikzee over te halen om den
Staatschen kant te kiezen, doch de Breederaad besloot, in weerwil van dreigen en
beloven, den Koning trouw te blijven. In de daaropvolgende woelige dagen
onderscheidde hij zich door onverschrokkenheid en gaf last om zijn kasteel te
West-Souburg liever te verbranden dan dat de Spanjaarden uit Middelburg zich er
zouden kunnen nestelen om Vlissingen te benauwen. Kort daarop beraamde hij
een plan om Tholen in te nemen en wierf voor eigen rekening een aantal soldaten
en delvers aan. De krijgskans liep aldaar echter tegen. De Geuzen onder Jacques
Caron, heer van Schonewal, en de Rijk vermeesterden wel St. Maartensdijk, doch
beproefden te vergeefs om Tholen te bemachtigen. Zich tusschen die stad en Bergen
verschansende, werden zij door Mondragon op de vlucht gedreven, op welken
terugtocht zij het sedert zoogenoemde Geuzengat in den dijk staken. Daarop door
Rollé en zijn vendel voetknechten versterkt, beproefden zij nogmaals den aanval,
maar werden nu, na een verwoeden strijd, waarin de Rollé en vele andere kapiteins
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sneuvelden, en de Rijk gevangen werd genomen, geheel verslagen, Mei 1573. De
bekende secretaris van Middelburg, Mr. Laurens Mock, werd curator in het sterfhuis
en verkocht, bij machtiging
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der regeering van Veere, in Dec. 1578 de aan Rollé toekomende helft van Souburg
aan Philips van Marnix.
De R. had uit zijn huwelijk met M a r i a v a n A l v e r d i n g e verscheiden kinderen.
Zijn zoon W i l l e m sneuvelde in Oct. 1591 voor Nijmegen; een andere zoon
Z e g h e r , luitenant-kolonel en commandeur van IJzendijke, kreeg in Jan. 1597 een
traktementsverhooging van 25 ₤ vl. 's jaars en 5 ₤ ineens, tot vereering en uit
dankbaarheid voor zijn trouw den lande bewezen in het ontdekken van het verraad
van ‘den Schotsman’, te Veere geëxecuteerd; hij overleed in 1608; ook wordt nog
vermeld een dochter M a r g a r e t a .
Zie: N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen II, 535.
Versprille

[Rollema, Tjomme Wybes]
ROLLEMA (Tjomme Wybes), omstreeks 1528 te Sneek geb., overl. waarschijnlijk
omstr. 1582. Van zijn geslacht, dat tot de edelen werd gerekend, is weinig bekend,
misschien was de familie afkomstig uit Aegum in Idaarderadeel, waar een plaats
den naam Rollema draagt.
Tjomme, zoon van W y b e , was een neef van Joachim Hopperus en bevriend
met Viglius van Aytta. In 1555 was hij olderman in Sneek en was namens Friesland
te Brussel tegenwoordig, toen Karel V op 25 Oct. 1555 de regeering aan zijn zoon
overdroeg.
Wegens een geschil met Nikolaas de Castro, bisschop van Middelburg, en den
vicaris Johan van Stryen, kwam R. naar Zeeland; hij werd omstr. 1565 in plaats van
Pieter Haeck door den graaf tot baljuw van Middelburg aangesteld. Aanvankelijk
behoorde hij waarschijnlijk tot het Verbond der edelen (zie t e W a t e r , III, 263)
maar, toen in Maart 1567 Jan van Marnix, heer van Tholouse, en Pieter Haeck
Walcheren poogden te overrompelen, verliet hij de zijde van den Prins, en liet niets
onbeproefd om den inval te verijdelen. Toch werd zijn trouw aan den Koning verdacht,
daar men meende, dat hij niet streng genoeg tegen de beeldstormers, 22 Aug. 1566,
was opgetreden (vgl. J. v a n V l o t e n , Onderzoek naar de Middelburgsche
beroerten enz., Utrecht 1873). Hij werd in Maart 1569 in hechtenis genomen en te
Brussel in de gevangenis Treurenburg opgesloten, maar kwam in 1570 in ruimer
gevangenschap op het stadhuis te Brussel. In 1571 werd hij, vooral op voorspraak
van Viglius, ontslagen, doch verbannen uit Holland, Zeeland en Friesland. Zijn
vrouw, A n n a S m i t s of S m i t , bleef te Middelburg, waar zij in haar ruime woning,
waarschijnlijk het z.g. Duitsche huis, veel krijgsvolk moest herbergen, o.a. den graaf
Jeronimo de Lodron. R. vertrok met haar naar Emden en koos nu spoedig openlijk
de partij der vrijheidzoekende Friezen. In naam van den Prins deed hij een inval in
dat gewest en ontnam aan de kloosters hun kostbaarheden ten bate der algemeene
zaak. In Mei 1575 werd hij weer benoemd tot baljuw van Middelburg, doch vroeg
in Febr. 1577 ontslag; hij werd door den Prins in plaats van Mr. Pieter de Rycke tot
baljuw van Vlissingen aangesteld.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen II, 537.
Versprille

[Romeyn, Balten of Balthazar]
ROMEYN (Balten of Balthazar), geb. te Dordrecht Jan. 1603, begr. aldaar 30 Sept.
1666, was de zoon van A b r a h a m A d r i a e n s z . R o m e y n en E m m e k e n
M a e r t e n s d r . Hij kwam 10 Apr. 1626 in het St. Lucasgild. Sedert 1645 bewoonde
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hij een eigen huis in de Hofstraat en hield daar, zooals ook in zijn vorige woning,
een teeken- en schildersschool. Zoo had hij in 1637 zes jongens in de leer, in 1638
vier, in 1640 drie, in 1641 twee ‘om te leeren teyckenen’. Waar-
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schijnlijk zijn Huibert van Ravesteyn en Abraham Calraet leerlingen van hem
geweest.
Van zijn penseel is niet veel bekend gebleven. Enkele stukjes, meest
vruchtenstukjes, komen nog bij liefhebbers voor. Zijn werk toont veel overeenkomst
met dat van den jongeren Abraham Calraet. Wellicht zijn een aantal schilderijen
van Romeyn op Calraets naam gesteld, gelijk van dezen op dien van Aelbert Cuyp.
Hij was 24 Mrt. 1626 gehuwd met A d r i a e n t g e n P i e t e r s d r . v a n d e r
E y c k e van Goes, die 31 Dec. 1676 overleed.
Zie: O b r e e n , Archief I.
van Dalen

[Romer, Joannes]
ROMER (Joannes), overl. te Venlo na 1626, zoon van T h o m a s , doctor in de
rechten en beoefenaar der penningkunde, en van J u d i t h P u t e a n u s , was
raadsverwant van Venlo 1589-98, schepen 1599-1604, scholtis 1605-21,
peij-burgemeester 1592 en 1598, regeerend burgemeester 1602; hij was volgens
huw. contract van 4 Juni 1591 gehuwd met L u c i a v a n S t a l b e r g e n , dochter
van. Caspar (zie dl. VI, kol. 1259). Den 18. Febr. 1626 verklaarden voor de
schepenen van Venlo de gezusters Maria en Alienora van Stalbergen, eveneens
Margaretha van Stalbergen en Johan Romer, oud-scholtis der stad, dat hun neef
Adam van Stalbergen zaliger bezwaard had zes morgen land, gelegen bij den berg,
ten laste van burgemeester Petrus Moeitz; zij veronderpandden daarom aan den
licentiaat Johan van Oeijen en zijn echtgenoote Elizabeth Moeitz, dochter van
genoemden burgemeester, een baand van drie morgen gelegen naast het huis
Stalberg. Uit Joannes' huwelijk sproten acht kinderen o.a. C a s p a r , scholtis van
Venlo 1621-34, 1637-54, deed den eed 22 April 1621, overl. 21 Januari 1654, huwde
3 Sept. 1616 met Anna Daemen van Lentholt, dochter van Adam, schepen van
Venlo 1617-27 en van Lucia Hoeffslegers (diens zoon Joannes, zie dl. VI, kol. 1203);
L u c i a , huwde 4 Maart 1631 met F r a n c i s c u s P u t t e n , welke 1 Aug. 1631 een
jaarl. erfcijns van 50 gulden uit een vijfde deel van Lucia's ouderlijk huis, gelegen
op de Jodenstraat te Venlo, overdroeg aan Godart van Loen en zijn echtgenoote
Maria de la Court; Petrus (die volgt); M a r i a , huwde 18 Januari 1627 met
F r a n c i s c u s P o l l a r t , schepen van Roermond 1633-74, regeerend burgemeester
1637, 1652, 1656 en 1657.
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie Romer in Maasgouw (1922), 37-38; Maasgouw
(1881), 447, (1906), 63, (1920), 58; Limburg's Jaarboek (1902), 98 en v.;
Overdrachten van Venlo d.d. 18 Febr. 1626, 1 Aug. 1631 en 20 Jan. 1640 op het
rijksarchief te Maastricht; H. U y t t e n b r o e c k , De straten van Venlo, 143-144;
Nieuwe Venlosche Courant d.d. 15 Mei 1926; Genealogie Puteanus in handschrift
op het stadsarchief van Venlo.
Verzijl

[Romer, Petrus]
ROMER (Petrus), overl. te Venlo 11 Mei 1656, zoon van Joannes (zie hiervoor) en
van L u c i a v a n S t a l b e r g e n , werd 28 Juni 1640 tot schepen van Venlo
aangesteld, was regeerend burgemeester 1642, 1643, 1648-1650 en 1656, werd
9 Dec. 1645 met Marcelis van Gelder, heer van Arcen en drost van het land van
Kessel, en met Franciscus Pollart, schepen, en Goswinus van Dulcken, secretaris
van Roermond, door de Staten van het Overkwartier naar Brussel afgevaardigd,
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om den landvoogd, den Markies de Castel Rodrigo, een vertoog tegen de
inkwartiering der lotharingsche soldaten in het Overkwartier aan te bieden; ook in
1648 en 1649 werd hij door de stad Venlo naar Brussel afgevaardigd; den 10. Nov.
1651
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legden Marcelis van Gelder, Gerard van Lom, schepen van Roermond, en Petrus
Romer, schepen van Venlo, rekening af aan de Staten van het Overkwartier, van
de kosten, veroorzaakt door hun reis naar Brussel, die zij op den 18 Oct. 1650 op
last dier Staten ondernomen hadden.
Romer was in 1639 gehuwd met C a t h a r i n a R u y s , dochter van Gerlachus
en van Antonia d'Ennetières, en vervolgens 18 April 1651 met M e c h t i l d i s
P i l o r i u s (begr. 18 Januari 1707), dochter van Joannes en van Maria van Beringen,
weduwe van Jacobus van Bree, schepen en burgemeester van Venlo (overl. te
Brussel 5 Mei 1648). Mechtildis Pilorius deed 13 Mei 1658 ten behoeve der weezen
afstand van haar aandeel in de Hoogmolen en van een jaarrente van 100 gulden
op de stad, het weeshuis moest echter in November omtrent St. Martinus een
jaargetijde houden en een wekelijksche H. Mis doen celebreeren. Ook stichtte zij
een beneficie in de St. Martinuskerk.
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie Romer in Maasgouw (1922), 38; Maasgouw
(1885), 1083, (1898), 79-80, (1920), 58-59; Stadsarchief van Venlo no. 1315; H.
O p d e L a a c k , Schenkingen aan het weeshuis in Nieuwe Venlosche Courant
d.d. 15 Maart 1924.
Verzijl

[Römer, Anton Reinhardt von]
RÖMER (Anton Reinhardt v o n ), geb. te Elburg 26 Jan. 1836, zoon van J.F.E.v.R.
(die volgt) en L.S. d e F l a v a r d d e W o l f f , overl. te Hilversum 10 Oct. 1911. Hij
was vrijwilliger in het instructie-bataljon 5 Febr. 1854, korp. tit. 26 Juni 1854, serg.
tit. 16 Juli 1856, 2e luit.-kwartierm. 21 Mei 1859, 1e luit.-kwart. 3 Juli 1865, kapt. hij
de administratie van kleeding en wapening 30 Dec. 1875, en werd gepensionneerd
14 Aug. 1891. Hij trad in het Leger des Heils, maakte zich sociaal en humanitair
zeer verdienstelijk; voerde langen tijd de hoofdadministratie van het hoofdkwartier
dier organisatie te Amsterdam. Hij was ook een begaafd amateur-kunstschilder. Hij
huwde te Leeuwarden 21 Oct. 1869 A n n a H e r m i n a T h e o d o r a W i l h e l m i n a
E v e r s , geb. te Arnhem 6 Oct. 1836, overl. te Blaricum 19 Jan. 1921, dochter van
Johannes Theodorus Evers en Wilhelmina Josepha Bruyns. Uit dit huwelijk een
zoon en een dochter.
von Römer

[Römer, Friedrich Ludwig Carl Ulrich Aemelius von]
RÖMER (Friedrich Ludwig Carl Ulrich Aemelius v o n ), geb. en gedoopt te Grabow
(Mecklenburg) 2 Sept. 1764, overl. te Elburg 23 Nov. 1845, zoon van den
majoor-ingenieur in dienst van Frederik den Groote, en later mecklenburgsch
‘Oberstleutnant’ J o h a n n (C a r l ) D a n i ë l v.R. en van A n n a F r i e d e r i k a
K l e i n s c h m i t . Hem hielden, volgens het Doopregister der Evangelisch luthersche
kerk te Grabow (jaar 1764, no. 73) ten doop: hertog Frederik de Vroome en diens
gemalin, prins Ludwig en zijn gemalin, de prinsessen Ulrica en Amalia, allen van
Mecklenburg, en de rijksgraaf van Isenburg-Büdingen, blijkbaar wegens groote
verdiensten van zijn vader voor Mecklenburg. Hij werd vaandrig in het regiment
‘Waldeck’ in hollandsche soldij 26 Mrt. 1781, 1e luit. 1 Juli 1788, kapt. 3 Juli 1794,
kap.-adjoint gener. staf 27 Juni 1797, maj.-adj. 27 Juni 1805, luit. kol.-adj. 1 Mrt.
1807, luit. kol., chef van het 2e bat. 7e reg. inf. 1 Dec. 1807, gepensionneerd 23
Juli 1808, werd chef-de-bureau aan het Ministerie van Oorlog, later aan het Ministerie
van Financiën, Sept. 1808 tot Mrt. 1812; gedurende de fransche inlijving inspect.
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der boekdrukkerijen en van den boekhandel, luit. kol. 2 Jan. 1814, kol. gener. staf,
chef staf 2e mil. gen. commando 6 Oct. 1814; generaal-majoor 11 April 1820, en
tevens gepensionneerd. Hij nam deel aan de veldtochten:
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1793 in Brabant en Vlaanderen, 1793 beleg van Maastricht, 1794 in Brabant en
Vlaanderen; 1796 aan den Rijn, 1797 geëmbarkeerd op de reede van Texel, 1799
tegen de Engelschen in Noord Holland, 1808 in Duitschland. De rang van kolonel
als chef stal werd hem als bijzondere onderscheiding wegens zijn verdiensten
verleend. Hij huwde in den Briel 26 Nov. 1797 J o h a n n a M a r i a M a g d a l e n a
C a t h a r i n a N i s s a e u s , gedoopt te Biebrich aan den Rijn 10 Sept. 1774, gest.
te Utrecht 20 Dec. 1854, dochter van H.W. Nissaeus (dl. VIII, kol. 1225) en Jeannette
Maria Sophia Herber. Van de 7 kinderen uit dit huwelijk werden slechts twee zoons
volwassen: de oudste, J o h a n n C a r l F r i e d r i c h H e i n r i c h v.R., geb. te 's
Gravenhage 9, ged. 16 Nov. 1800, stierf, ongehuwd, als kapt. 2e kl. te Nijmegen 9
Sept. 1848; wegens zijn krijgsverrichtingen gedurende den Tiendaagschen veldtocht
benoemd tot ridder M.W.O. 4e kl. (K.B. 29 Juli 1831, no. 73), schrijver eener
familie-geschiedenis en autobiographie (zie de beneden te noemen Genealogie);
en Johan Frederik Emilius v.R., die volgt.
Zijn adel werd erkend bij bescheid van het Ministerie van Buitenl. Zaken van het
Groothertogdom Mecklenburg-Schwerin, d.d. Schwerin 8 Juni 1861. Hij schreef een
Biographie van zijn vader (zie Genealogie).
Zijn miniatuur-portret en dat zijner echtgenoote bevinden zich in het
Familie-Archief.
Zie over zijn vader: Polit. Correspondenz Friedrichs des Grossen XVI, 9629, 9776
en 9961; Vivat's Encycl. i.v.; over het geheele geslacht: L.S.A.M.v. Römer,
Genealogie van het Geslacht von Römer, voerende gedeeld van goud en sabel,
met een linker arm, bekleed van het een in het ander, komend uit een wolk in linker
bovenhoek, hebbende in de vleeschkl. hand een zilveren roemer I (gedrukt te
Soerakarta, Siang Hak, 1926), II en vlg. in bewerking (niet in den handel).
von Römer

[Römer, Johan Frederik Emilius von]
RÖMER (Johan Frederik Emilius v o n ), ged. op Huize Luchtenberg bij Deventer 8
Jan. 1804, zoon van F.L.C.U.A.v.R. (die voorg.) en J.M.M.C. N i s s a e u s , overl. te
Elburg 1 Aug. 1865. Hij werd buitengew. adelborst 7 Mrt. 1818, adelb. 2e kl. 19
Sept. 1818, adelb. 1e kl. 18 Juni 1820, buiteng. luit. ter zee 2e kl. 1 Jan. 1824, luit.
t. zee 2e kl. 1 Apr. 1828, luit. t. zee 1e kl. 1 Juli 1836, kapt. luit. t. zee 1 Jan. 1848,
kapt. t. zee 1 Juni 1853, schout-bij-nacht 1 Juni 1859, gepensionneerd 1 Juli 1861.
Wegens zijn gedrag op de flotille op de Schelde bij het beleg van de Citadel van
Antwerpen werd hij benoemd tot ridder M.W.O. 4e kl. (K.B. 14 Nov. 1831 no. 8),
eervol vermeld (K.B. 2 Febr. 1833, no. 86); Citadel-van-Antwerpenmedaille, Metalen
Kruis, enz. Hij huwde te Doornspijk bij Elburg op Huize den Ganzenberg 29 Mei
1834 L u c i a S o p h i a d e F l a v a r d de W o l f f , ged. te Kampen 1 Nov. 1801,
overl. te Elburg 17 Jan. 1888, dochter van A.R. (de Flavard) de Wolff (over wien
een afzonderl. artikel) en P e t r o n e l l a A l b e r t i n a M a r i a S e l s , dochter van
Maurits (2) Sels (dl. VII, kol. 1133). Uit welk huwelijk twee zoons: Johan Wolfgang
Carel v.R., en Anton Reinhardt v.R., die beiden afzonderlijk behandeld worden.
Zijn miniatuur-portret als adelborst en zijn olieverfportret als schout-bij-nacht,
alsmede dat zijner echtgenoote, bevinden zich in het Familie-Archief.
von Römer

[Römer, Johan Wolfgang Carel von]
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RÖMER (Johan Wolfgang Carel v o n ), geb. te Elburg 25 Jan. 1835, zoon van
J.F.E.v.R.
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(die voorg.) en L.S. d e F l a v a r d d e W o l f f , overl. te 's Hertogenbosch 18 Nov.
1879, werd onbezoldigd kweekeling op 's Rijks kweekschool voor milit.
geneeskundigen 26 Juli 1852, kweekeling 3e kl. 21 Febr. 1853, kweekeling 2e kl.
27 Juli 1854, kweekeling 1e kl. 31 Juli 1855, officier van gezondheid 3e kl. 28 Juli
1856, officier van gezondheid 2e kl. 19 Nov. 1861, officier van gezondheid 1e kl.
15 Oct. 1873. Hij was een kundig en geliefd geneesheer en een buitengewoon
begaafd pianist. Hij huwde te Kampen 11 Nov. 1862 N e v i n a C a r o l i n a v a n
d e r P l a s , geb. te Kediri 6 Oct. 1839, overl. te Amsterdam 12 Oct. 1899, dochter
van Bruno van der Plas en Johanna Carolina Caspersz., die een zeer begaafde
zangeres en pianiste en leerlinge van Robert en Clara Schumann geb. Wieck was.
Uit dit huwelijk 7 kinderen, waarvan twee zoons in leven bleven.
Zie over hem: Nederl. Milit. Geneesk. Archief, 1879, afl. 4.
von Römer

[Romunde, Mr. Joannes Wilhelmus van]
ROMUNDE (Mr. Joannes Wilhelmus v a n ), geb. te Kampen 17 Juli 1802, overl. te
's Gravenhage 4 Mrt. 1860, was de zoon van R i c h a r d u s v a n R o m u n d e ,
wethouder te Kampen, en W a l b u r g a M u u r l i n k .
Hij werd 1 Juli 1829 als student te Utrecht ingeschreven en promoveerde aldaar
16 Dec. 1834 op een dissertatie De recepti maritimi cautione quae vulgo
cognoscimentum appellatur.
Hij vestigde zich als advocaat te Amsterdam. Hij werd 25 Jan. 1850 tot lid van
den raad der stad Amsterdam gekozen en na de invoering der nieuwe gemeentewet
9 Sept. 1851 door het nieuwe kiezerskorps herkozen.
Hij werd 16 Sept. 1838 kantonrechter in een der 4 kantons te Amsterdam en 9
Mrt. 1842 schoolopziener. Op 11 Mrt. 1848 werd hij benoemd tot raadsheer in het
provinciaal gerechtshof van Noord-Holland te Amsterdam. Op 17 Sept. 1850 werd
hij in het kiesdistrict Amsterdam 5 tot lid der Provinciale staten van Noord-Holland
gekozen. Op 1 Aug. 1856 werd hij in het kabinet van der Brugghen opgenomen als
minister van Roomsch-Katholieken eeredienst. Hij ging op 18 Mrt. 1858 in het kabinet
Rochussen-van Bosse over. Met dit kabinet verkreeg hij eervol ontslag bij Koninklijk
besluit van 23 Febr. 1860. Slechts zeer kort overleefde hij dit besluit.
Hij huwde 22 Juni 1837 R e g i n a C o r n e l i a S c h e r m e r , weduwe van L.W.
Bruynen.
Ramaer

[Roos, Gerrit Pieter]
ROOS (Gerrit Pieter), geb. 6 Dec. 1822 te Aardenburg, was brievengaarder,
archivaris der plaats en had ook een commissie-boekwinkel. Later vestigde hij zich
te Rousselare en was werkzaam bij de protestantsche gemeente aldaar. Van
Rousselare vertrok hij naar Calais.
R. begon reeds jong met letterkundige bijdragen in jaarboekjes en almanakken,
vooral in Cadsandria (1858 en 1859). In 1856 bezorgde hij de uitgaaf der Nagelaten
gedichten van J a c o b u s F a r o .
Hij schreef: De Ithaca van J a n T r o c h é e , wedergevonden door twee
Aardenburgers G.P. R o o s en A. d e L i g n y (1823-1848) (Schoonhoven 1843);
eveneens met A. d e L i g n y : Vrolijke tooneelen uit het leven van Heldewijs, in zijn
leven pastoor te Lupschuere (W. Vl.), in losse verzen (Middelb. 1846); Rasalama,
De dienstmaagd des Heeren op Madagascar, Dichtstuk (Sluis 1850); Een handvol
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veldbloemen (Middelb. 1875); Beknopt geschied- en aardrijkskundig woordenboek
van Zeeuwsch- Vlaanderen: Westelijk deel (Oostburg 1874). Dit werk getuigt van
zijn buitengewone bekendheid met Zeeuwsch Vlaanderen. Hij schreef in de Bijdragen
tot Oudheidkunde
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en Geschiedenis enz. door J a n s s e n e n v a n D a l e en leverde veel bijdragen
aan de Navorscher. Tevens bewerkte hij een Naamlijst der predikanten van
Aardenburg met aanteekeningen.
Hij was gehuwd met L.E. v a n D a l e , zuster van den bekenden onderwijzer Jan
Hendrik van Dale te Sluis (dl. I, kol. 675).
Zie: N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen II, 547; F r e d e r i k s e n v a n d e n
B r a n d e n i.v.
Versprille

[Roos, Jan]
ROOS (Jan), geb. 1774 te Middelburg, later in het schildersgilde te Haarlem, een
knap teekenaar van zeegezichten met schepen. Ook was hij bedreven in de techniek
van den scheepsbouw en wist met groote nauwkeurigheid kleine modellen van
opgetuigde vaartuigen te maken.
Zie: N a g t g l a s , Levensb. v. Zeeuwen II, 548; I m m e r z e e l , Levens v. schilders
III, 330; W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlex. II (1910), 469.
Versprille

[Roost, Willem van]
ROOST (Willem v a n ), priester, geb. 24 Juli 1661 te Werchter (België), overl. 22
Febr. 1746 te Eikenduinen bij den Haag. Hij had in Leuven de filosofie gestudeerd
in het Verken en behaalde 1681 de 41e plaats van 148. Hij verkreeg den graad van
baccalaureus in de theologie en was aldaar sinds 1 Aug. 1686 professor van de
syntaxis in het college van de H. Drievuldigheid. 1692 werd hij pastoor te Wilze,
bisdom Luik, en 29 Mrt. 1700 in het gasthuis te Antwerpen. Hij toonde zich meer en
meer een voorstander van de leer van Jansenius en Quesnel. Hierom deed de
bisschop Mgr. van Beugem een onderzoek instellen en van Roost verliet plotseling
de stad en het bisdom Antwerpen, 1705. Hij verbleef te St. Truyen, was daar,
niettegenstaande het verspreiden der leer van Jansenius, benoemd tot plebaan van
het kapittel van St. Truyen. Hij gaf een weinig rechtzinnigen catechismus en werd
om zijn propaganda genoemd de tamboer der Jansenisten en Quesnellisten. Terwijl
het aartsbisdom Mechelen openstond 1711-14, wist van Roost zijn post te St. Truyen
te ruilen met den plebaan L. Baerts van Sint Rombauts te Mechelen. Hij werd hier
8 Oct. 1713 geïnstalleerd. De nieuwe aartsbisschop, d'Alsace de Boussu, zette
evenals zijn voorganger het uitvoeren der pauselijke constituties door. Van Roost
werd gedagvaard om de pauselijke constitutie Unigenitus aan te nemen. Hij weigerde
1718. Na een tienjarig proces, toen hem geen middelen van beroep of verzet
overbleven, werd hij, gevlucht naar Maastricht, geëxcommuniceerd en ontzet van
zijn kerkelijke beneficies, 20 Aug. 1728. Zijn werkjes: Geestelijke zedepunten (Antw.
1702) en de Psalmen van David met korte bemerkingen (Gent 1725) werden
veroordeeld als bevattende kettersche leer. Van Maastricht vertrok hij naar Holland.
Hij gaf aldaar uit: Brieven van .... G. van Roost, canonik ende Plebaan van de
metropolitane kerk van Mechelen aan een Burger derzelfde stad, waar de
ongeregtheid van het vonnis van 20 Aug. 1728 klaarblijkelijk wordt aangewezen
(Amst. 1728). Zijn verschillende werken, meest alle strijdschriften, worden vermeld
in de Biogr. nat.
Zie: Analectes hist. eccl. Belg. XXI, 330-331; Biogr. nat. Belg. XX, 78-83; J.
B a e t e n , Verzameling van naamrollen betrekkelijk de kerkelijke gesch. van het
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aartsb. Mechelen I, 298; C l a e s s e n s , Hist. des arch. de Malines. (Louv. 1881) II,
87; Dictionnaire des livres Jansenistes (Anv. 1755) III, 260, 324, 411.
Fruytier

[Rooyen, Johannes van]
ROOYEN (Johannes v a n ), geb. 1643 te Middelburg, overl. 19 Juni 1686 te Londen,
werd in
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1673 predikant te Cats; in hetzelfde jaar werd hij aangesteld tot predikant op de
vloot, doch de gemeente weigerde hem te laten vertrekken. In 1674 vertrok hij naar
West-Souburg, waar hij in hetzelfde jaar in het huwelijk trad met D i n a v a n d e r
B u r c h t , dochter van een vlissingschen predikant.
In 1676 nam hij op verzoek der classis van Walcheren te Dixmuiden den
legerdienst waar. In December 1679 werd hij te Veere beroepen; hij bedankte, daar
hij vernam dat de groote meerderheid der gemeente geen coccejaanschen predikant
wenschte, waarna hij een beroep naar Londen aannam.
Zijn kleindochter huwde A n d r i e s A n d r i e s s e n ; deze schreef een bijschrift
onder zijn afbeelding, gedrukt in Dichtkundige uitspanningen (Middelburg 1756).
Zie: N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen II, 546.
Versprille

[Rooyen, Petrus van]
ROOYEN (Petrus van), zoon van den vorige, geb. 1 Mei 1675 te West-Souburg,
overl. 26 Oct. 1728 te Goes, werd in 1699 predikant te Koudekerke (Walcheren), in
1709 te Brouwershaven en in 1719 te Goes. Hij huwde eerst met W i n a n d a
G o d i n uit Veere, daarna met J o h a n n a G r u y w a r d t , weduwe van J o h a n
R o e b e r g e n (van Roubergen), die hem overleefde.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen II, 547.
Versprille

[Rosenkrantz, Gerhard Eduard]
ROSENKRANTZ (Gerhard Eduard), geb. te Venlo 21 Aug. 1836, overl. te Wiesbaden
14 April 1913, zoon van G e o r g W i l l e m R. en W i l h e l m i n a B e c k e n b a c h ,
vertrok omstreeks 1879 naar Rheijdt, van daar naar Wiesbaden. Hij onderzocht de
archieven te Düsseldorf en Keulen en leverde veel materiaal voor de geschiedenis
van zijn geboorteplaats, van Limburg en de adellijke geslachten van het Overkwartier
van Gelderland. Ook verzamelde hij lakzegels met wapens van adellijke en
burgerfamilies en had het in 1880 tot omstr. 4000 stuk gebracht. Van zijn hand
verschenen gedurende de jaren 1890-1901 uitvoerige bijdragen in Maasgouw,
waarvan wij de volgende noemen: Eenige stukken betrekking hebbende op Limburg
zich bevindende in het archief der stad Keulen (1890, 29 e.v., 1892, 23 e.v., 1893,
93, 1894, 34 e.v.); Bijdragen tot de geschiedenis van Maasbree (1890, 70 e.v.);
Bijdragen tot de geschiedenis van Reckheim (1890, 87 en v.); Het geslacht Julemont
(1894, 94, 1895, 7 e.v.); Wylre- en Hulshorsthof bij Venlo (1895, 30 e.v.); Bijdragen
tot de geschiedenis der Graven van Kessel (1896-1901).
Zie: Burgerlijke stand te Venlo en Wiesbaden; 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); Brieven van
Eduard Rosenkrantz aan August Verzijl te Venlo in mijn bezit.
Verzijl

[Rosenthal, Mr. Johan Theodoor Hendrik Nedermeijer ridder van]
ROSENTHAL (Mr. Johan Theodoor Hendrik N e d e r m e i j e r ridder v a n ), geb. te
Kuilenburg 27 Maart 1792, overl. te 's Gravenhage 21 Jan. 1857, was de oudste
zoon van Mr. H a n s H e i n r i c h C o n r a d v a n R o s e n t h a l en L o u i s e
A n n a B o s c h . Hij werd als student te Leiden ingeschreven 23 Sept. 1811 en
nadat hij zijn militaire plichten vervuld had, opnieuw 18 Oct. 1814. Hij trok nogmaals,
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nu als korporaal, uit; zijn korps kwam te laat voor Waterloo, maar vereenigde zich
met het zegevierende leger der bondgenooten en drong tot Condé in Frankrijk door.
Hij hield in 1815 een rede in het Latijn, die in den leidschen Studenten-almanak
voor 1816
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is opgenomen. Hij promoveerde 24 Juni 1816 te Leiden op een dissertatie De
servorum Afrorum commercio, eoque recte sublato, nec non de Afrorum servitute
penitus tollenda.
Hij zette zıch als advocaat te Arnhem neder en werd 20 Juni 1817 benoemd tot
substituut van den officier bij de rechtbank van eersten aanleg aldaar. Op 31 Jan.
1820 redde hij niet ver van de plaats der schipbrug over den Rijn te Arnhem, een
14-jarigen jongen, die door het ijs gezakt was. Op 22 Oct. 1821 werd hij
auditeur-militair in het provinciaal kommandement Gelderland.
Hij ging in 1823 wonen op een buitenplaats Rennenenk onder Arnhem, maar
keerde in 1830 naar de stad terug.
Van 15 Febr. 1831 tot 30 Juni 1832 nam hij wegens ziekte van den titularis de
betrekking van rijks advocaat in Gelderland bij de zijne waar. Op 5 Oct. 1833 werd
hij tot lid van den raad der stad Arnhem gekozen en op 21 Oct. 1841 koos de raad
hem tot wethouder. Op 7 Juli 1841 werd hij door de Staten van Gelderland gekozen
tot lid der Tweede Kamer.
Met het oog op laatstgenoemde verkiezing verkreeg hij 30 Sept. 1841 op zijn
verzoek eervol ontslag als advocaat-fiscaal.
In de Kamer behoorde hij tot de vooruitstrevende leden, maar hij was meer een
zakelijk dan een politiek man, een hoogstaande persoonlijkheid.
Op 2 Oct. 1841 werd hij benoemd tot lid eener staatscommissie tot herziening
van het strafrecht en de rechtspleging der land- en zeemacht.
Op 28 Febr. 1842 was hij rapporteur in de Tweede Kamer over een adres van
A.J. van Houten, verzoekende, aan de Nederduitsch-Hervormde Kerk, die wegens
de uitbetaling der bezoldigingen en onderhoudskosten van rijkswege eenigszins
onder curateele stond, meer vrijheid te geven dan volgens het reglement van 7 Jan.
1816. Van Rosenthal wist in verschillende conferentiën met den minister van
Hervormden eeredienst van Zuylen (dl. III, kol. 1522) dezen over te halen, te
beslissen in den geest van den adressant, en 1 Juli 1842 kwam een nieuw reglement
tot stand.
Hoewel van Rosenthal aan de samenkomst van vooruitstrevende liberalen ten
huize van het kamerlid Schooneveld had deelgenomen, plaatste hij zijn naam niet
onder het voorstel tot herziening der grondwet van Thorbecke (dl. IV. kol. 1308) en
8 anderen dat 10 Dec. 1844 werd ingediend en hetwelk de Kamer besloot niet in
behandeling te nemen.
Daar hij het toch noodig achtte, dat er iets gebeurde, diende hij 25 Nov. 1845 een
voorstel in tot wijziging van dat deel der grondwet, dat betrekking had op het bestuur
der provinciën. Denzelfden dag werd het uitvoerig door hem in de Kamer toegelicht.
In de aldeelingen vond het een zeer slecht onthaal, bij de voorstanders van
herziening vooral omdat dit niet het deel der grondwet betrof, dat het dringendst
wijziging behoefde. Het gevolg was, dat hij het voorstel 25 Apr. 1846 introk.
Na de herziening der grondwet, die met zijn medewerking plaats had, werd hij 30
Nov. 1848 in het district Arnhem opnieuw tot lid der Tweede Kamer gekozen. Hij
bleef dit tot hij 1 Nov. 1849 in het nieuw gevormde kabinet Thorbecke als minister
van Justitie werd opgenomen. Menigeen verbaasde zich over die keuze, want hoewel
vooruitstrevend op politiek gebied, was hij anti-
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revolutionnair op godsdienstig gebied; men zeide: Nedermeijer is liberaal, maar van
Rosenthal anti-revolutionnair. Tegelijk was hij een der chefs van de vrijmetselaars,
wat toen zeer goed met geloovig Christen samenging. Het is eerst in 1870 en later,
dat de confessioneelen zich op aandrang van de Roomsch-Katholieke ultra's en
van Kuyper uit de vrijmetselarij teruggetrokken hebben.
Als minister was van Rosenthal, hoewel men hem eerde als bekwaam
rechtsgeleerde en welsprekend man, niet gelukkig in de verdediging zijner
voorstellen. Op 28 Juli 1850 kwam een wet op het Nederlanderschap, op 5 Aug.
1850 een op het recht van enquête, op 28 Juni 1851 een op de cellulaire opsluiting
en op 26 Apr. 1852 een op de afkondiging van algemeene maatregelen van bestuur
tot stand, maar deze waren van weinig beteekenis. De herziening der wetboeken
werd door hem zoomin als door zijn voorgangers en opvolgers van 1838 tot 1879
tot stand gebracht. Een wetsontwerp op het recht van vereeniging en vergadering,
door hem ingediend, werd in Juli 1851 behandeld. Het Kamerlid Poortman diende
daarop 26 amendementen in, die de wet van preventief repressief maakten; van
Rosenthal was zoo zwak, zich daartegen niet te verzetten, maar de vergadering
achtte deze wijzigingen van zoo ingrijpenden aard, dat met 33 tegen 26 stemmen
besloten werd, een nader onderzoek in de afdeelingen te houden. Op 23 Juli werd
tot uitstel der beraadslaging besloten en daarna is het ontwerp onder van Rosenthal's
ministerie niet weder behandeld.
Op 4 Mei 1852 diende hij het ontwerp eener wet op de rechterlijke organisatie in.
Art. 1 daarvan werd 14 d.a.v. met 44 tegen 15 stemmen verworpen. Nu begreep
van Rosenthal, dat het hem voortaan onmogelijk was, met de Kamer samen te
werken en hij verzocht ontslag als minister, dat hem 15 Juli eervol verleend werd.
Hij heeft, ook met het oog op zijn gezondheid (hij was altijd van een zwak gestel),
verder geen openbare betrekkingen bekleed. Wel heeft hij in den zomer van 1855
namens den grootmeester-nationaal der vrijmetselaars, prins Frederik, een missie
naar Parijs vervuld om te onderhandelen over een voorstel van den franschen
grootmeester-nationaal, prins Murat, tot nauwere aaneensluiting der loges uit
verschillende rijken.
Hij werd in 1852 lid van de Maatschappij der Ned. Letterkunde te Leiden.
Hij huwde 28 Aug. 1823 J e a n n e t t e W i l h e l m i n e baronesse v a n E c k
v a n O v e r b e e k , geb. 23 Juni 1802, overl. 9 Juni 1851, bij wie hij 2 zonen en 4
dochters had.
In 1834 werd hij in den adelstand verheven met het praedicaat ridder.
Hij schreef: Beschouwingen over den financieelen en staatkundigen toestand des
vaderlands, in verband met de voorgestelde belasting op de bezittingen (anoniem)
(den Haag 1844); Het geslacht van Panthaleon in den slag bij Walef, naar een
onuitgegeven familieverhaal in N i j h o f f 's Bijdragen voor vaderlandsche
geschiedenis en oudheidkunde, 10e deel (1856), blz. 32; Het strafgeding tegen
Johan Messen en Dirk van Ruyven, naar oorspronkelijke bescheiden toegelicht in
hetzelfde deel, blz. 195; Geheime brieven van de gezanten Beverwijk en Nieupoort
aan den raadpensionaris Johan de Witt ook in hetzelfde deel, blz. 285.
Zie: Handelingen Maatschappij d. Ned. Letterkunde 1857, blz. 55.
Ramaer

[Rossem, Maarten of Merten van]
ROSSEM (Ma(a)rten of Merten v a n ), ook dikwijls R o s s u m geschreven, heer
v.R. en Pouderoyen, geb. 1478 te Zaltbommel, overl. 7 Juni 1555
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te Antwerpen (volgens sommigen echter te Charlemont bij Givet), was de 2de zoon
van ridder J o h a n v.R., overl. 1512, den Ouden, heer van R., Broekhuizen,
Pouderoyen, Oyen en Half Meynerswijck, Raad van Arnold van Gelder, en van diens
2e echtgenoote J o h a n n a , dochter van P(i)e t e r v a n H e m e r t , heer van
Pouderoyen, en Johanna van Herlaer, en o.a. genoemd in 1523 bij een
maagscheiding met haar zoon (Ned. Leeuw 1909, 113).
Nog jong trad Maarten in ruiterdienst van Karel van Gelder, wien hij, tot diens
dood, een zeer gewaardeerd dienaar is gebleven, schoon meer dan eens die band
dreigde te worden verbroken door de gevaren, waarin v.R. terechtkwam. Zoo in
1516 bij een tocht naar Holland, waar het versterkte Nieuwpoort werd overrompeld,
maar de kleine geldersche schare terug moest voor den stadhouder van dit gewest,
Hendrik van Nassau, die in zijn verstoordheid over deze verbreking van het bestand
van 1515 er een aantal geldersche edelen voor deed boeten, die in zijn handen
gevallen waren. v.R. was het krap ontkomen maar moest het aanzien, dat de
Hollanders de Veluwe afliepen. De Gelderschen betaalden trouwens met gelijke
munt, doch in 1517 kwam het tot een nieuw bestand, door geen der beide partijen
intusschen gehouden. Doch voor de nu volgende krijgsbedrijven, meermalen niet
meer dan plundertochten - besloten met den strijd om Asperen en zelfs de insluiting
van hertog Karel zelf in zijn hoofdstad -, waaraan bemiddelend optreden van Frans
I voorloopig een einde maakte, moet kortheidshalve verwezen worden naar art. als
over Hendrik van Nassau, Chr. v. Meurs, Floris v. Egmond e.a. Trouwens, speelde
M.v.R. er een rol in? Er blijkt weinig van; anders dan van Groeten Pier, die in dienst
van den gelderschen hertog de Zuiderzee afschuimde, ontmoeten wij zijn naam
bijna niet, behalve dan bij een poging om het door de Gelderschen tijdens den
wapenstilstand genomen Dokkum van levensmiddelen te voorzien (1517). Wel dien
van zijn naamgenoot, Huibert, die aan Erkelents, den gelderschen stadhouder van
Friesland, was toegevoegd, maar die het evenmin met de over het geldersche
optreden teleurgestelde friesche edelen kon vinden als onze Maarten, nadat deze
genoemden Erkelents, in tegenwoordigheid o.a. van Hendrik v. Gent (III, 455) het
stadhouderschap van Friesland had overgedragen (Sneek 16 Aug. 1518, zie ook
art. W.v. Roggendorff). Was het, dat van sommige pluimstrijkers onder hen de
kruiperige toon hem hinderde, die ook sprak uit den aanhef van een door H u l s h o f
2

uitg. stuk van 1517 (vgl. ook N i j h o f f , VI , no. 885), waarbij de anders zoo fiere
Friezen zich wendden tot den franschen koning om hulp tegen Karel van Spanje
ten gunste van den door hen gekozen landsheer, Karel v. Gelder. Anderzijds toonde
hij zich even afkeerig van de al te groote baatzucht van sommige geldersche
bevelhebbers. Achting verdiende en verwekte dan ook die houding, voor zoover ten
minste mogelijk bij alle wantrouwen, dat trouwens wederkeerig was. Maar
wederkeerig zal niet geweest zijn de waardeering van Friezen van het slag van
Janko Douwama, - in 1521 definitief tot de oostenrijksche partij overgeloopen - die,
wat al te wispelturig en onbetrouwbaar, bij mogelijke vaderlandsliefde, er toch maar
in slaagde met succes de verantwoording aan hertog Karel te doorstaan, tot wien
hij ontboden was, vermoedelijk door toedoen van v. Rossem. Maar als wel heel
goed gelukt zou die moeten worden beschouwd als daaraan met Z u i d e m a (Wilh.
Frederici, Gron. 1888, 118) de terugroeping van dezen laatste kon worden
toegeschre-
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ven. Vooral indien al heel kort na de aanvaarding van het friesche stadhouderschap
2

v.R. reeds om ontslag gevraagd zou hebben, zal wel met Nijhoff (VI , LXXXI)
eenvoudig de bovenbedoelde afkeer van v.R. als de oorzaak moeten worden erkend,
dat hij, zich niet in die waardigheid thuisgevoelend, binnen enkele maanden tijds
haar intrekking verzoekt, waarop zij wordt overgedragen aan Christoffel graaf van
Meurs. Men moet hieruit intusschen geenszins concludeeren, dat v.R. geheel de
gunst zijns heeren had verloren, zooals hieruit reeds blijkt, dat hij tot de aanzienlijken
behoorde, uitgenoodigd om de nieuwe gemalin van hertog Karel, Elisabeth v.
Brunswijk, aan de grenzen te ontvangen en deel te nemen aan de daarop volgende
feesten. Ook onderscheidde hij zich, evenals Willem v. Rossum, onder de
Gelderschen, die Karels schoonvader de overwinning bij Soltau (aan de Wezer)
hielpen behalen op een andere linie van het brunswijksche huis (zie o.a. O.v.
H e i n e m a n n , Gesch. v. Braunschweig und Hannover (Gotha 1886) II, 288-289).
Nam v.R. aanvankelijk weinig deel nog aan de overijselsche twisten, meer was
hij betrokken bij het slottafereel van den gelderschen strijd in Friesland (zie voor
dien van Dokkum, art. Goltstein), uitgevochten tusschen Schenk en Wassenaar (zie
beide art.) van oostenrijksche zijde en den graaf v. Meurs (zie art.) en, tijdens diens
afwezigheid, den kanselier Huibert v. Rossum, mede bovengenoemd, van die der
Gelderschen. Een tegen Oldenzaal gerichte aanval van Maarten v.R., beproefd om
de eersten af te trekken van Sloten en de Lemmer, de laatste steunpunten der
Gelderschen in Friesland, leidde niet tot dat doel, al waren beide oostenrijksche
bevelhebbers gewond geraakt (W. zelfs doodelijk) en hierop wendde v.R. zich, in
samenwerking met v. Marwijck, den gelderschen stadhouder van Groningen, tegen
Steenwijk, dat in brand geraakt als ruïne door de Gelderschen ontruimd en,
opgebouwd, vereenigd werd met Friesland, dat nu geheel aan Karel V onderworpen
was (J.L. v. D o o r n i n c k , Overijsel onder Karel V (Dev. 1889), 167).
Ging het in het Oversticht in het algemeen minder goed met diens tegenstander,
zijn wakkere bevelhebber, sinds 1 Maart 1528 veldmaarschalk (Oork. no. 1457)
M.v.R. had meer succes in het Beneden Sticht tegenover Floris v. Egmond. Meer
dan in geïsoleerde strooptochten als tot dusverre gehouden in het eerstgenoemde
gewest of op de Veluwe, afgezien van Friesland, kon hij nu aan het hoofd der
geldersche legers toonen, wat hij waard was. Een reeks van plaatsen en sterkten
ondervond het weldra, zooals Renen, Amerongen, ter Horst. Een en ander
geschiedde in bondgenootschap met de stad Utrecht, weer eens in twist met haar
bisschop, thans Hendrik v. Beieren. Nadat reeds Erkelents e.a. geldersche hoofden
de bisschopsstad bezet hadden, verscheen er ook, zij het ook opgehouden aan de
Wittevrouwenpoort, M.v.R. met nog andere benden, ‘om de Stichtschen in hun
nooden en lasten behulp ende bijstand te doen’ (A.G. W e l s c h , Oud-Utrecht
(Utrecht 1893), 119).
Groote ongerustheid bij den hollandschen stadhouder als bij den bisschop, die
weldra op weinig meer dan op Amersfoort kon rekenen, hevig geërgerd door de
geldersche brandschattingen en strooperijen, waaronder het heele gewest weldra
niet minder leed dan de andere gebieden, waar v.R. e.a. bevelhebbers, trouwens
niet minder van de tegenpartij, zich maar even vertoond hadden. En geen wonder,
dat men in Holland bedacht was op maatregelen van voorzorg, te eer daar ook dra
de ver-
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binding van die provincie naar Friesland over land bedreigd scheen door onverwacht
succes van den Egmonder in het Oversticht. Aan den anderen kant echter
bemachtigde de bisschop het klooster Vredendaal, één uur oostelijk van Utrecht,
waardoor de toevoer voor die stad uit de Veluwe werd afgesneden. v. Rossem
echter, het gevaar ziende, wist zich na een listige afspraak met zijn hertog er uit te
redden en te bewerken, dat de bisschoppelijken op Wijk terugtrokken. Maar het
door dezen sterk vastgehouden, belangrijke blokhuis aan de Vaart kon hun door
list noch geweld ontrukt worden door v.R. die, verzwakt en teleurgesteld door desertie
van een deel zijner troepen, verlangende weer in franschen dienst te treden, zich
in Utrecht, niet zonder gehoon van het volk, moest terugtrekken. En zoo ging het
door: onderhandelingen afgewisseld door gevechten en nog meer strooperijen met
brandschattingen aan de orde van den dag! Behalve o.a. Renen en ter Horst, van
belang met het oog op Wageningen, nam v.R. ook het huis ter Eem, door hem
versterkt om te beter Amersfoort in bedwang te kunnen houden (vgl. ook W.F.N. v.
R o o t s e l a a r , Amersfoort (Amersfoort 1878), II, 237, met verwijzing naar
H o r t e n s i u s , 126; vgl. daar ook 243), dat al in zijn trouw aan den bisschop begon
te wankelen, die ook in het Oversticht alles verloren had buiten de 3 IJselsteden.
En reeds koesterde de hertog al weer plannen tegen Holland en Brabant.
Zoo schoot den bisschop niets over dan zich in de armen te werpen van den
Keizer, uit wiens naam de landvoogdes Margaretha (zie art.) zich met hem te
Schoonhoven verstond, waarbij de bisschop afstand deed van het wereldlijk gezag
over het Sticht. Nu trof men in Brabant maatregelen om den gelderschen hertog
van daar aan te tasten. Maar deze zat evenmin stil, benoemde Christoffel v. Meurs
tot zijn stadhouder in Utrecht (III, 851), terwijl v.R. er over het krijgsvolk gebood (zie
2

aant. bij N i j h o f f , Gedenkw. Vl , CL).
Van alle kanten scheen echter het onweer samen te pakken over hertog Karel,
te meer waar ook het eigen krijgsvolk, door wanbetaling, moeilijk meer in bedwang
gehouden kon worden. Rijke buit op vijandelijk gebied alleen kon het tevredenstellen
en dit vooral deed de gedachte opkomen aan den tocht om Hollands rijkdom,
opgestapeld in den Haag.
Echt iets voor den koenen v.R., die bovendien gaarne wraak genomen zal hebben
op de plaats zelve, waar zijn metgezellen na de overrompeling van Nieuwpoort ter
dood gebracht waren (zie boven). De tocht naar den Haag (begonnen 6 Maart 1528)
en al wat daarbij is voorgevallen is al zoo dikwijls van alle zijden beschouwd en
beschreven, dat we hier, kortheidshalve, daarvoor naar de literatuur kunnen
verwijzen, zooals die, behalve door D.S. v. Z u i d e n in Haagsch Jaarb. 1911 o.a.
is opgesomd bij den door B l o k , Bijdr. en Med. Hist. Gen. 43, 1 vlg. uitgegeven
brief over de ‘Plundering van den Haag’ (afgezien dan nog van de tijdskronieken
en de alg. werken). Een der voornaamste aanleiders was Johan v. Huchtenbroek
geweest, die in het zelfde jaar door hertog Karel tot schout van Leusden (bij
Amersfoort) was aangesteld (E.B.F.F. W i t t e r t v a n H o o g l a n d , Bijdr. tot de
Gesch. der Utr. Ridderhofsteden en Heerlijkheden ('s Grav. 1909) I, 294).
Maar het bleef bij buit, al was de lijst ook van andere plaatsen, door v.R.
gebrandschat, zeer groot (zoo'n lijst, gedateerd van Maart en Sept. 1528, is in
werkelijkheid bewaard en heeft zoowel op Holland als op het Sticht betrekking).
Overi-
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gens leverde de tocht voor Gelre geen direct voordeel op, integendeel, hij dreef de
vijanden op een hoop, de onwillige Staten tot betalen; 's Hertogenbosch en
Antwerpen sloten, voor 3 maanden, een unie met Holland.
En reeds was Schenk veroverend in Overijsel gevallen en sloeg het beleg om
Hasselt, v.R. wilde door een afleidingstocht naar de Zevenwouden hem hiervan
afhouden, maar van die gelegenheid maakte weer de bisschop gebruik om zich,
plunderend, op de Betuwe te werpen. Doch v.R., hiervan onderricht, kwam haastig
op zijn schreden terug, viel, met Arnhemmers versterkt, overmachtig en onverhoeds
bij Heusden den bisschoppelijken op het lijf, van wie alleen de ruiters ontkwamen.
De overigen, schoon weerloos, werden over de kling gejaagd als weerwraak voor
de slachtoffers van Schenk bij diens verovering van den Koeberg in Overijsel op 9
Maart. Op dit verlies was dat van Hasselt gevolgd, waar de tot ontzet aanrukkende
M.v.R. met groot verlies werd teruggeworpen, en nu sloegen Schenk en de graaf
van Oostfriesland, vereenigd met dien van Buren, het beleg voor Hattem, waarvoor
een broeder van eerstgenoemde (zie art.) den dood vond, maar dat zich ten slotte
toch moest overgeven, evenals kort daarop Elburg aan den graaf van Buren. Sterker
tegenstand aan hem en aan Schenk bood Harderwijk, dat ten slotte toch de
geldersche zaak opgaf. En zoo ging het verder, ook op de Veluwe, waar Nyenbeek
en andere sloten genomen werden en Arnhem weder bedreigd. Ook te Utrecht werd
de toestand voor den hertog al langer hoe bedenkelijker, en zelfs wilde hij de stad
in den uitersten nood doen platbranden, maar tegen dat wreede bevel verzette zich
2

v.R. (N i j h o f f , VI , CLXIV noot wijst er op, dat v.R. dit gevoel van mededoogen
ook betoonde, toen de hertog, eenige jaren later, zijn wraak op Zutphen te vuur en
te zwaard wilde koelen, met verwijzing naar T a d a m a , Gesch. der stad Zutphen,
172).
In de art. v. Meurs en vooral v. Torck (zie III, 851 en 1246), den eigenlijken leider
van den aanslag, is verhaald, hoe van de verwarde omstandigheden door de
bisschoppelijken is gebruik gemaakt om, niet zonder scherpe gevechten, waarbij
ook Willem v. Gent (III, 458) omkwam, er meester te worden. Van bisschoppelijke
zijde werden zeer onstichtelijke wraakoefeningen gehouden; de graaf van Meurs
raakte gevangen. Meer succes hadden de Gelderschen te Tiel, hoe hevig ook door
Schenk en Buren aangetast, dank zij de volharding van de ambtslieden Jelis van
Riemsdijk (VI, 1182) en Joost van Swieten (V, 864). Het verdere beloop van den
krijg bestond weer grootendeels uit de gewone strooperijen over en weer; zoo bij
Schenks aftocht naar het Noorden in het kwartier van Zutphen; door de Gelderschen,
aanvankelijk met eenig succes in de Meyerij, maar dan door mannen uit den Bosch
gestuit, die daarop in den Bommelerwaard vielen en het, na zijn vernieling (3 Jan.
1508) weer in sterken staat opgebouwde slot van v.R., Poederoyen, vermeesterden
en verwoestten.
Maar reeds waren te Gorinchem onderhandelingen aangeknoopt te eer, waar de
hertog, na het bestand van Hamptoncourt (15 Juni 1528) niet meer op hulp uit
Frankrijk kon rekenen en daarentegen het verbond van Holland met Antwerpen en
's Hertogenbosch te Mechelen weer voor een paar maanden verlengd werd. Evenwel
werd het, ondanks alle voorbereidingen voor de bijeenkomst te Gorinchem niet als
een verbreking van de vredespoging beschouwd, dat v.R. nog een geweldigen
strooptocht hield in Eemland, Gooiland
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en het Nedersticht, overal plunderend en brandschattend.
Eindelijk kwam, 5 Oct. 1528, te Gorinchem de vrede tot stand, die Karel van
Egmond feitelijk tot vazal van den Keizer maakte; bij het uitsterven van zijn geslacht
in de rechte lijn zouden Gelre en Zutphen aan den hertog van Brabant, Groningen
en de Ommelanden, Koevorden en Drente aan den graaf van Holland worden
afgestaan. Het Sticht en het Oversticht kwamen terstond aan Karel V. Opgave van
nadeelige verbonden, teruggave van bezette plaatsen, schadevergoedingen van
betaalde brandschatting, vormden met eenige andere bepalingen verder den inhoud
van het vredesverdrag, dat wederzijds bezworen werd. v.R., die als zijn luitenant
aan het hoofd zou staan van de 250 ruiters, waarmee de hertog den Keizer zou
moeten bijstaan, was onmiddellijk na de sluiting van den mede door hem
geteekenden vrede door den eerste naar Frankrijk gezonden om het verbond met
den Koning op te zeggen (overeenkomstig een der vredesbepalingen).
Terugkomende vond hij de andere geldersche gezanten aan het hof te Mechelen,
waar zij op last van de verheugde Margaretha zeer goed werden ontvangen.
Volgde rust voor onzen krijgsman, gedurende een ongekend lange periode,
afgezien dan van zijn zending met die 250 man naar 's Hertogenbosch (11 Juli 1529)
en Vilvoorden.
Maar in 1532 kwam daaraan weer een einde. Oorzaak was een veete, die
Balthasar heer van Esens had met Enno graaf van Oostfriesland. De eerste wendde
zich om hulp tot Karel van Gelre, die gaarne de gelegenheid aangreep het
oostfriesche gravengeslacht dwars te zitten. Daardoor verkreeg hij vasten voet in
Esens, welke vesting vervolgens door Berend v. Hackfort versterkt werd, die weldra
ook tot drossaard van het Oldambt werd aangesteld. Een ander beproefd
krijgsoverste van Karel van Gelder trad op aan het hoofd van geldersche troepen,
door Balthasar in soldij genomen en waarmee nu in het oostfriesche Reiderland
een inval werd gedaan. De troepen deroostfriesche grafelijke broeders, Enno en
Johan, leverden slag bij Jemgung (Jemmingen) (14 Oct. 1533), maar ondergingen
een smadelijke nederlaag. Meinhard v. Ham maakte echter geen gebruik van de
overwinning. Tegen het einde van 1533 verschenen nieuwe geldersche troepen
onder M.v. Rossem, bij wien zich Balthasar zelf aansloot. Plunderingen van Leer
en omgeving volgden, ook van den burcht van den bekenden krijgsman Ulrıch van
Doornum, maar het voornaamste was toch de verovering, 20 Jan. 1534, van Greet
3

of Gretha (N i j h o f f , VI , XVIII, bij v.d. A a Gretna, zie echter H. R e i m e r s , Ostfriesl.
bis zum Aussterben seines Fürstenhauses (Bremen 1925) S. 149), het stamhuis
van de oostfriesche graven, zonder noodzaak overgeleverd. Hierop deed Enno, die
alleen maar enkele voordeden ter zee behaalde, een strooptocht in Groningerland
volgen, hetgeen evenwel den tegenzin van de Groningers versterkte tegen een
voortzetting van den krijg, waarvan zij het gelag betaalden en waarvoor zij verdere
betaling weigerden voor het leger van v.R. Daar ook de andere partij vredesbereid
was, werd 5 Mei of 14 Juni 1534 de vrede in het oostfriesche Loge of Logum
gesloten; een der onderteekenaars van hertog Karel was, behalve diens gelijknamige
bastaardzoon (mogelijk op aanbeveling van v.R.), die in 1529 Jasper v. Merwijck
als geldersch stadhouder van Groningen was opgevolgd, o.a. v. Rossem zelf. Deze
bleef zich een tijd in het Noorden ophouden, en wel te Lingen op het slot, om het
oog te houden op die van Groningen,
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tegen wie hertog Karel een voorloopig nog meesterlijk bedekten wrok koesterde in
verband met hun weigering om gelden bijeen te brengen tegen het oostfriesche
leger (zie boven). Maar ook omgekeerd wekten bij hen de maatregelen van hertog
Karel hoe langer hoe meer wantrouwen. Terecht. Want deze had zich weer van zijn
meest onbetrouwbare zijde doen kennen door het, zij het in het geheim, verbreken
van het verdrag van Gorinchem en het daarvoor in de plaats stellen (14 Oct. 1534
te Grensfort bij Wageningen) van een nieuw verdrag, bezworen door de ambtenaren
der vier geldersche kwartieren (zie H u l s h o f , 176 vlg.) en aangegaan met Frans
I, wien hij zijn geldersche landen en Groningen met Drente tegen belofte van
ondersteuning, na zijn dood, afstond! Dit alles natuurlijk in strijd met de wenschen
van zijn voorloopig hiervan onkundige onderdanen en uit diepen wrok jegens het
huis Oostenrijk. Ook verbond hij zich met Christiaan III van Denemarken.
En onder deensche vlag schenen in Groningen weer nieuwe vijandelijkheden te
beginnen, met name bij Appingadam en Delfzijl, en uit Gelderland zelf werd een
poging gedaan om Amersfoort te overvallen en dreigde er misschien nog meer,
maar Schenk was op zijn hoede en had succes - en ten slotte was er bij beide
partijen weinig animo tot strijd.
Kortom, weder werden onderhandelingen aangeknoopt, die te Grave leidden tot
een nieuw vredesverdrag (Dec. 1536). Hierbij werd de opvolging weder geregeld
in den zin van het verdrag van Gorinchem. Verder stond de hertog van Gelre
Groningen en Ommelanden (met Drente) tegen een bepaalde som geld af aan Karel
V en zouden de wederzijdsche verbintenissen, zoo die van Gelre met Frankrijk en
Denemarken, weer worden losgelaten.
Doch ook bij deze nieuwe vernedering wilde de onbuigzame Egmonder zich nog
niet definitief neerleggen. Onder een voorwendsel deed hij te Bremen eenige schepen
uitrusten om Enkhuizen te verrassen. Vergeefsch was echter die aanslag, evenals
die tegen Gorinchem en Dordrecht, indien hij ten minste die laatste aanslagen
werkelijk in den zin heeft gehad, wat niet zeker is. Om zich tegen den toorn van den
Keizer, dien hij hierdoor verwachten kon, te verweren, was hernieuwing noodig van
het verbond met Frankrijk. Maar om den koning van dat land (nog tijdens Karels
leven) als hun (toekomstigen) heer te erkennen, daartoe kon hij zijn edelen en
steden, buiten wie hij nu niet langer om kon gaan en die hij dus daartoe te Arnhem
ontboden had, niet bewegen. Dat hertog Karel anders de groote heeren wel onder
den duim kon houden, was nog gebleken bij de twisten tusschen Bergh en Wisch,
waarbij hertogelijke gewapende tusschenkomst de beslissıng bracht (overgave van
ter Borgh, geratificeerd o.a. door M.v. Rossem als een van de onderhandelaars van
's hertogs zijde (M o e s e n S l u y t e r m a n , III, 195)). Doch in dit geval stiet de
hertog op een besliste weigering. En met name te Nijmegen en Zutphen werd de
toestand gespannen. Krijgsvolk werd tegen die beide plaatsen uitgezonden, maar
tevergeefs. Juist de steden gaven veel moeite. In Nijmegen was de burgerij toch
reeds herhaaldelijk in oneenigheid met Karel, vooral over het aanbrengen van vele
versterkingen, met name bij het Valkhof, waarop de burgerij die nu in 1537 vernielde.
Dit moet (mede) samengehangen hebben met de omstandigheid, dat v. Rossem's
krijgsvolk er zich aan groote bandeloosheid overgaf, waarop de stad brabantsche
knechten in soldij
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nam en v.R., op 's hertogs last, naar de Veluwe aftrok, waar soortgelijke klachten
weldra oprezen. Maar omdat geweld tegen beide genoemde steden vruchteloos
bleek, kwam het toch tot onderhandelingen. v.R. zelf had ook die tweespalt geweldig
verdroten, zooals hij had getoond te Zutphen, welke weerspannige stad hij moest
belegeren, daar hij zich terstond na haar bereidheid tot onderhandelen tot voorspraak
bij den hertog opwierp, die echter het kasteel aldaar ter slooping aan de stad moest
laten (zie over de gebeurtenissen te Zutphen verder Tadama o.a. en over die te
Nijmegen o.a. J.W. S t a a t s E v e r s , Nijmegen (Arnhem 1891, blz. 12)).
Eindelijk kwam een vergelijk tot stand, vooreerst met Zutphen en Nijmegen, waar
weldra (12 Dec.) de landdag bijeenkwam, waarop de hertog van Kleef (en Gulik)
zich schaarde aan de zijde van de steden. Tusschen hem en dien van Gelre kwam
het ten slotte tot het verdrag van 28 Jan. 1538. De oudste zoon van den eerste,
Willem, erkend als opvolger in Gelre, zou nog bij het leven van hertog Karel worden
gehuldigd, hetgeen in Februari, in verschillende plaatsen geschied is. In bitterheid,
naar het schijnt, heeft hertog Karel zich teruggetrokken en ‘hartzeer’ wordt als
oorzaak genoemd van zijn spoedig te Arnhem gevolgden dood (30 Juni 1538) (over
zijn laatste oogenblikken o.a. W.A. E n g e l e n , Wandelingen door Gelderland).
Onder zijn tot het laatst toe trouw gebleven dienaren behoorde M.v. Rossem, die
eerst na zijn overlijden hertog Willem, in wiens gevolg hij zich bevond, huldigde (te
Doesburg). Dat hij ook in diens gunst hoog stond aangeschreven, bleek wel hieruit,
dat de hertog hem, met een paar anderen, o.a. den graaf van Meurs, aanwees om
tijdens zijn afwezigheid de huldiging o.a. te Roermond en Nijmegen aan te nemen.
Doch weldra moest ook v. Rossem's zwaard weer dienst doen en wel zoowel
tegen den Keizer als tegen den hertog van Lotharingen, geen van beiden gezind
den Guliker in het bezit van zijn nieuw hertogdom en graafschap te erkennen. En
weldra (aanvang 1542) roerde hij - zij het ook zonder openlijk de juiste bedoelingen
aan te geven - opnieuw de werftrom en velen trok weder de hoop op buit, onder
een v.R. te behalen. Met Frans I, door wien deze tot ridder was geslagen, werd
wederom een verbond gesloten, waarvoor de omstandigheden door het falen van
Karel's tocht tegen Algiers zoo gunstig leken; en op diens naam geschiedden ook
de wervingen in Willems landen. v.R. als opperbevelhebber dier troepen met de
Longueval (Longueville bij D i r k s , Vr. Fries VII, 302) naast zich als aanvoerder van
de fransche ruiterbenden, ried tot een grooten, snellen inval in Brabant en
Vlaanderen, om te beginnen tegen Leuven, dan tegen Antwerpen, waar hij al sinds
den winter 1541 verraderlijke betrekkingen had aangeknoopt, terwijl hij daarna
weinig tegenstand verwachtte van Brussel en Mechelen; den terugweg zou hij nemen
naar Frankrijk om zich met het leger daar te vereenigen.
Ook voor hertog Willem streefde men naar geheimhouding, daar deze wel
bondgenoot was van Frans, maar het toch nog raadzaam achtte niets te doen tegen
zijn plicht als rijksvorst. Maar de toerustingen konden voor vrouwe Marie en den
Keizer niet verborgen blijven, waarop tegenmaatregelen werden getroffen, daar de
voorstelling van de tegenpartij, als zouden de wervingen ten deele de Turken gelden,
geen geloof vond. Toch is de landvoogdes door v.R.'s inval nog verrast geworden,
omdat zij geen zekerheid had waarheen de geworven benden zich zouden wenden,
zoodat zij
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haar troepen moest verdeelen. Zoo waren haar vendels in Brabant te gering in
aantal om de groote troepenmassa van v.R. te beletten de Maas bij Grave over te
steken (16 Juli); ook deensche ruiters waren daarbij, gelijk ook deensche schepen
de kusten bedreigden. Het eenige geluk voor Maria was dat een samenzwering in
Gent ten gunste van v.R. ontdekt werd en de hoofdaanleggers, die ook in Antwerpen
verbindingen hadden, daardoor overmeesterd konden worden. Zoo was v.R.'s
aanslag op Gent hierdoor mislukt en de andere steden te meer op haar hoede. En
ook dit viel haar mee, dat de bisschop van Luik door haar tegenstanders niet aan
hun zijde getrokken werd.
Van meer beteekenis intusschen was het, dat het v.R. onmogelijk gemaakt was
(door de angstigheid van de kleefsche Raden) zwaar geschut naar Brabant mee te
voeren, hoewel dit in Willems landen gereed stond. Dit beduidde een geweldige
verzwakking voor v.R. tegen de steden, terwijl hij bovendien een paar dagen
nutteloos verspilde in de omgeving van Cuyk (in de hoop dat geschut nog te krijgen).
Eerst 19 Juli brak hij op en weldra had zijn ‘gewelt Brabant gestelt in bernende colen,
schoon dorpen gevelt, Gods dienaers gequelt’. 22 Juli gaf Hoogstraten zich aan
hem over. Zijn doel was eerst Antwerpen. Maria had een slag in het open veld willen
vermijden, zoolang de versterkingen uit Duitschland nog niet aangekomen waren.
Aarschot e.a. bevelhebbers moesten Antwerpen in staat van verdediging brengen
en ook de prins van Oranje (dl. I, kol. 1434), die zich daartoe over water uit Bergen
op Zoom daarheen moest begeven. Desniettemin verkoos hij den landweg.
v.R., hiervan op de hoogte, greep den Prins met succes 26 (? 24) Juli bij
Brasschaat aan, bij wien de geldersche overste in keizerlijken dienst, Lubbert Torck,
zich gevoegd had (Biogr. Nat. XIX, 90; niet vermeld in het artikel over L. Torck dl.
III, kol. 1245). Met moeite kon Oranje naar Antwerpen ontsnappen. Deze stad zelve,
opgeëischt uit naam van de koningen van Frankrijk en Denemarken, sloeg echter
den eisch tot overgave kort af, ondanks neiging van burgers en kooplieden tot
onderhandelen (R. H ä p k e , Die Regierung Karls V u. d. Eur. Norden (Lübeck 1914)
214). Het plan van v.R. tot verraad van uit de stad werd verijdeld, ten zeerste voelde
hij het gemis van zwaar geschut en na 3 dagen, 27 Juli, moest de ‘aanvoerder van
het rot van roovers en branders’ den terugtocht aanvaarden, dan ook geteekend
door geweldige verwoestingen alom (waarvan de beschrijving bij M e r t e n s en
T o r f s , Gesch. v. Antwerpen IV, 80, in het algemeen aldaar 56-81). 2 Aug.
verscheen ‘de prins der snaphanen’ (naar Anna Bijns) voor Leuven, dat, slecht
voorzien, geneigd scheen tot een overeenkomst langs vreedzamen weg. Toen is
het echter gebeurd, dat vooral de studenten zich te weer stelden, waarbij
inzonderheid twee hunner, één uit Friesland, één uit Groningen, gesteund door een
duitsch edelman, een Spanjaard en een portugeesch edelman op den voorgrond
kwamen en waarover men kan nalezen o.a. J. D i r k s , Over Severinus Feyta of
Leuven in 1542 door M.v.R. berend (in Vr. Fr. VII, 297); K i s t in het Kerkh. archief
I (Amst. 1857), 172; Bijdr. tot de Gesch. en Oudh. v. Groningen V, 37 (Gron. 1868);
H.v.d. L i n d e n , Maarten v.R. vóór Leuven (1542) in Vl. Gids IV, 368 vlg. (noemt
echter geen anderen naam dan van den Portugees en dan slechts als
onderhandelaar); vgl. ook diens Gesch. v. Leuven (Louvain 1899, 152-156). En nog:
J.A. F e i t h
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e n H. B r u g m a n s , De Kroniek v. Abel Eppens tho Equart I, 80-81 (Werken Hist.
Gen. 3de Serie no. 27 Amst. 1911).
Ook hier bleef v.R. niets dan de terugtocht over, ook omdat van alle kanten weldra
troepen voor de landvoogdes beschikbaar kwamen, waardoor evenwel niet
verhinderd werd, dat v.R. zich in Aug. vereenigde met den hertog van Orleans voor
Yvoy, dat genomen werd (16 Aug.). Verder vorderden de krijgsbedrijven weinig,
van geen van beide zijden trouwens, al had v.R. veel van zijn volk verloren, verontrust
door ruiterafdeelingen van Bossu. Zoo ging het ook met de operaties van van R. in
Luxemburg. (Ann. de la soc. arch. de Namur VIII, 159), ook door de Franschen
ontruimd.
En onder groote moeilijkheden trok hij bij Mazières over de Maas, waar hij eenige
dagen rust nam. Maar dit was dan ook vrijwel het einde van den z.g. ‘Bellum
Rossemium’ van 1542! Want nadat nog tusschen hem en de Longueval een twist
ontstaan was over de verdeeling van den buit, opgelost door Orleans, die de
achterstallige soldij aan v.R.'s plunderzieke soldatesca deed uitbetalen, liet de
‘onverlaet’ vervolgens zijn ‘Geldersch rapaille’ (zie de soldatenliederen uit den tijd,
bedoeld bij G. K a l f f , Gesch. der Ned. Letterk. in de 16e eeuw I, 350) steeds roovend
en brandend vooral in de omgeving van 's Hertogenbosch naar Gelder en Kleef
teruggaan, ernstig bedreigd door een leger van Maria, welks aanval te laat verwacht
was. Geducht werd voor v.R.'s plunderpartijen wraak genomen door even krasse
plunderingen, maar ook werden verschillende plaatsen bezet als Duren, Gulik en
Heinsberg en, na dapperen tegenstand, ook Sittard, afgezien van tal van sloten.
Intusschen was hertog Willem met zijn tegenmaatregelen gereed gekomen door
allerlei wervingen en was dus een tegenoffensief zijnerzijds te verwachten. Maar
daarvoor voelden de troepen van den invaller niet, die zich aan vetten buit te goed
gedaan hadden. Een wapenstilstand scheen voor de landvoogdes het eenige middel
om haar positie in Gulik te handhaven. En het kwam hiertoe door tusschenkomst
van den aartsbisschop van Keulen en den landgraaf van Hessen; althans het scheen
zoo, maar hertog Willem was er niet toe genegen, toen hij zich meer en meer in het
voordeel zag, ook bij gebleken onbetrouwbaarheid van een leger van Maria. Maar
op zijn eigen troepen kon Willem eigenlijk evenmin goed aan, hoe talrijk deze ook
mochten zijn, toen de fransche troepen, die v.R. in den zomer naar Frankrijk gevoerd
had, van daar zich weer met diens benden hadden vereenigd. Ongetwijfeld moet
daaronder ook het effect van zijn stoutmoedige strooptochten geleden hebben, hoe
lastig ook voor de tegenpartij, hoe benauwend vooral ook voor den landman. Dit
zoowel in het utrechtsche als in het hollandsche, waar hij geweldig huishield, waarbij
hij, met name in het eerste, waar hij optrok over Woudenberg, belangrijke successen
te boeken had, in het bijzonder door de verovering van Amersfoort. Leusden, Soest
en andere dorpen in de omgeving hadden reeds ondervonden, hoe v.R. was ‘in
ercheyt expert’ en ‘fel van practycken’. Maar dan was genoemde stad aan de beurt,
nadat hij vernomen had, dat haar bezetting was uitgetrokken opeen - mislukte poging ter vermeestering van Nijkerk. Doch eerst bij den 5den storm kon hij den
tegenstand der burgers breken en hen tot capitulatie dwingen (6 Juli 1543). Hij heeft
er ergerlijk huisgehouden en veel meegevoerd bij zijn vertrek na eenige dagen, toen
de prins van Oranje uit Utrecht terugkeerde. Doch dan wierp de
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‘zwarte Maarten’ zich op de Meierij, waar tevergeefs manschappen van Oosterwijk,
Vucht e.a. plaatsen hem trachtten tegen te houden; zij werden overhoop geloopen.
Vooral het laatstgenoemde dorp moest het duur boeten, evenals Eindhoven, maar
nadat v.R. zich met grooten buit en talrijke gijzelaars voor zijn brandschattingen had
teruggetrokken naar Roermond, was het met de hooge sprongen van den woesten
Gelderschman gedaan, afgezien dan van een - trouwens mislukten - aanval op
Heinsberg. Ook een v.R. had het ten slotte niet in de hand het naderend onheil af
te wenden, hoe uitgestrekt de streken ook mochten zijn, te vuur en te zwaard
verwoest, niet alleen in het brabantsche (en het stichtsche) maar ook in het
hollandsch gebied, bij Kuilenburg, Vianen, Heusden, terwijl zelfs Dordrecht bedreigd
was geweest!
Immers Karel V, verstoord over de neerlaag bij Sittard zoowel als over de
geldersche strooperijen, had, zoodra hij de handen weer vrij had gekregen, het
vaste besluit genomen om Willem van Kleef, dien hij op den rijksdag te Neurenberg
had aangeklaagd, te gaan neerwerpen. En zeker in de drie genoemde gewesten
zal men gevonden hebben, dat het daarvoor hoog tijd werd.
Nadat de toebereidselen tot 's Keizers inval eindelijk gereed waren gekomen,
gold de eerste stoot het versterkte Duren, dat ten slotte na hevige bestorming
genomen werd (23 Aug. 1543), waarop de Italianen en Spanjaarden er een vreeselijk
bloedbad aanrichtten. Gulik, Roermond volgden, en na een paar dagen van
vruchteloos verzet, Venlo, zonder dat v.R., die zich moest terugtrekken, daartegen
iets van belang had kunnen uitrichten.
Daar, in het kamp voor Venlo was het, dat hertog Willem, totaal ontmoedigd, den
Keizer om vergiffenis te voet viel. Volledige overgave van Gelre en Zutphen was de
prijs van het verdrag van Venlo (7 Sept. 1543). Gelre was oostenrijksch geworden
en voor zijn kwartier Nijmegen was het, dat M.v.R. op 12 Sept., den dag der huldiging,
teekende en zegelde (deze huldigingsoorkonde was ook door zijn broer Johan
geteekend). Willem, die alleen Gulik en Kleef behield, ontsloeg v.R. van zijn eed
van trouw, hem vergunnende desgewenscht in 's Keizers dienst over te gaan en de
laatste was hiertoe even begeerig als de dappere krijgsman zelf, die ook hem het
gegeven woord ten volle waardig zou betoonen. En reeds dadelijk gebruikte Karel
V, die v.R. een jaarlijksch pensioen had toegekend van 1000 carolusgulden, ‘opdat
hij geoorsaeckt zy onsen dienst te vorderen hebben’ (Geld. Maandw. II, 367) hem
bij den veldtocht van Henegouwen nog in hetzelfde jaar.
Of hij in het volgend jaar, 1544, ook gezonden is naar Piemont en zich daar in
den slag bij Cerisolles (14 April 1544) onderscheiden zou hebben, wordt door
sommigen in twijfel getrokken.
In dit jaar bracht, na al die herhaalde oorlogen, eindelijk (18 Sept.) de vrede van
Crepy rust, ook voor v.R., die, dapper gestreden hebbende voor zijn nieuwen
souverein, een gouden keten van groote waarde ontving (H e n n e , VIII, 215). Die
rust, even afgebroken door de verwelkoming van Maria te Nijmegen (ongeveer 18
Mei 1545), tot deelneming waaraan v.R. was uitgenoodigd, genoot hij meest op de
huizen, die hij gesticht of verfraaid had.
Want de woeste oorlogsman was toch blijkbaar niet zoo woest, of hij schijnt wel
oog te hebben gehad voor de schoone voortbrengselen der toenmalige bouwkunst.
Zijn woning te Arnhem (J.A.
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N i j h o f f in Bijdr. II, 124), het welbekende Duivelshuis aldaar, was uit zijn krijgsbuit
betaald. Zijn huis in zijn geboortestad aan de Nonnenstraat, gesticht door v.R. 1536,
was een renaissancemonument van middeleeuwsche constructie, met de grootste
moeite van den ondergang gered door jhr. Victor de Stuers (men zie zijn art. in Eigen
Haard 1903, 524; vgl. S t a a t s E v e r s , Gelderlands voorm. steden (Arnhem 1891),
294; vgl. over deze huizen verder: Op de Hoogte, 1905, 546-548; A.W. W e i s s m a n ,
Mon. Ned. (Haarlem 1910) no. 13 en vgl. ook diens Gesch. der Ned. Bouwkunst
(Amst. 1912), 235, waar eveneens een afbeelding). Immers in 1881 werd het gebouw
door het Rijk voor kantongerecht aangekocht en in 1885 als volmaakt type in
renaissance-stijl opgebouwd. Weissman heeft het, al is het in zijn aanleg in hoofdzaak
nog gothisch, als het eerste nederlandsche bouwwerk aangegeven, waaraan zich
(naar het voorbeeld der groote, fransche Renaissance-kasteeIen) de Renaissance
toont (onder de bogen boven de vensters en in het algemeen het beeldhouwwerk).
Maar ook aan het eerstgenoemde huis te Arnhem kwamen vele motieven dezer
fransche vroeg-Renaissance voor. Dit huis, ooor v.R. omstr. 1530 ten oosten van
de Eusebiuskerk gesticht, later het stadhuis van Arnhem geworden, is in 1838 en
Iater nogmaals verbouwd en vrijwel geheel vernieuwd (zie de beschrijving bij
Weissman 233), zoodat het eenige origineele is de ingang op den hoek der
Walburgstraat en de satyrs, die daar als karyatiden het bovengedeelte schijnen te
schragen (waarover W e r n e r , Geld. Kasteelen II, 18 en het, mede daar aangehaalde
andere kasteelenwerk nl. R o b i d é v.d. A a , Oud-Nederland; vgl. ook Geld. Volksalm.
1902). Het zijn die satyrs, die aan het gebouw in den volksmond den naam bezorgden
van het Duivelshuis. Van beide besproken verblijven wordt vooral v. Rossem's
stedelijke woning te Arnhem een waar paleis genoemd, maar door al die
verbouwingen geven alleen oude teekeningen ons daarvan een voorstelling (zie,
behalve Geld. Volksalm. 1887, d e R o e v e r e n D o z y , Het Leven van onze
Voorouders III, 127). Maar meestal bracht de kamper van zoovele oorlogen, totdat
in 1551 de hernieuwde krijg met Frankrijk hem, den 72-jarige, nu tegen dat rijk
opriep, zijn tijd door op zijn goederen o p het Loo en o p den in 1543 door hem
verbouwden Cannenburg, zich aan jachtvermaak o p de Veluwe overgevend; zijn
huis op eerstgenoemd oord was een waar jachtslot en vertoont nog den
eigenaardigen bouwtrant met zijn gothische ramen en in lood gevatte glazen (H.G.
H a r t m a n , Van de Veluwe en uit den Achterhoek in vroegere tijden verz. schetsen
(Arnhem 1889) 89). Karel van Egmond was het, wien door maarschalk Jan Bentinck
het Loo in leen was opgedragen (31 Aug. 1537), die hem 40 jaar trouw gediend had
en daarop werd het door dezen als blijk van dankbaarheid voor dat eerbewijs tot
een vrij leengoed verheven en aan het bezit daarvan het ambt van jagermeester
verbonden. Maar niet lang bleef de maarschalk in het bezit hiervan. v.R., die in de
nabijheid, te Vaassen, reeds den Cannenburg bezat, haakte ook naar het bezit van
het Loo en bereikte weldra zijn deel. Een steen boven den ingang van den
linkervleugel op het binnenplein draagt althans zijn wapen en het jaar 1538. Het
slot werd vergroot en door een diepe gracht omgeven, maar toch is het jachtslot
weer aan zijn vroegeren eigenaar teruggekomen (vgl. voor dat gebouw met zijn 3
torentjes o.a. ook A.W. E n g e l e n , Wandelingen door Gelderland, reeds
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eenmaal aangehaald). In zijn nalatenschap, waarover zooveel, ook in rechten, te
doen is geweest (vgl. o.a. ook Nav. XXXVIII, 419, noot, met verwijzing naar
R i e m s d i j c k , Engel., 179) komt het huis het Loo dan ook niet voor, gelijk wel de
Cannenburg, in het kerspel Vaassen, een geldersch leen, dien Maarten's zuster,
M a r g a r e t h a , overl. 1558, verwierf, zooals aan zijn broeder J o h a n de
heerlijkheden Rossem en Meynerswijck en zijn neef, eveneens J o h a n , de
heerlijkheid Poederoyen gekomen zijn (vóór of eerst in 1563 na magescheid met
Johan van Poederoyen en Meynerswijck, gelijk Geld. Volksalm. 1881, 115 foutief
Maarten's broeder aanduidt, vgl. W e r n e r , Geld. Kasteelen I, 297). Aan geschillen
trouwens ook bij zijn leven ontbrak het v.R. niet, o.a. in zijn kwaliteit van pandheer
van Bredevoort (Geld. Volksalm. 1877, 72), b.v. met den graaf van den Berg (zie
P. N i j h o f f , Reg. op het archief afk. van het voorm. Hof van Gelre en Zutphen
356); aldaar blz. 2 nog een twist in verband met de nalatenschap; over andere
geschillen, o.a. ter lossing van het pandbezit der genoemde heerlijkheid Brede voort,
waarbij behoorde een slot en andere landsheerlijke domeinen en waarbij een hoofdrol
gespeeld werd door Johan van Isendoorn, oie ook drost van Bredevoort geworden
is, een van de 13 kinderen van de bovengenoemde Marg. v. Rossem, gehuwd met
Johan v. Isendoorn, zie A.H. M a r t e n s v. S e v e n h o v e n , De hooge Heerlijkheid
Vaassen in Gelre, Bijdr. en Med. XXII. En over Johan v. Isendoorn en zijn geslacht
o.a. Geld. Volksalm., 139. Voor het kasteel de Cannenburg zij o.a. verwezen naar
het artikel van W e r n e r , aldaar 105-143, alwaar 137 over Poederoyen. Vgl. ook
Geld. Volksalm. 1904, 246, 1879, 90 en zie ook het Leenregister van het Vorstendom
Gelder; Teg. Staat III Gelderland, 505; R o b i d é v.d. A a , a.w. En over een portret
aldaar, geschilderd door Heyndrick Coster, een mededeeling van M.G. W i l d e m a n
in Oud- Holland 1907, 64. Aldaar III, 185, over een ander portret van v.R., maar van
een onbekende. In het algemeen over portretten de catalogus van Fr. M u l l e r en
v. S o m e r e n . Genoeg zij het over deze rust verblijven (waarover ook nog: E.
G u g e l -J.H.W. L e l i m a n , Gesch. v.d. bouwstijlen in de Hoofdtijdperken der
architectuur, 4e dr. Il, 210 (Rott. z.j.), tenzij nog de indruk, dat het wel schijnen moest
alsof de pracht van deze (waarbij nog de in 1544 gekochte halve heerlijkheid
Meynerswijck en de door hem gebouwde burg Wadestein te Herwijnen) hem, den
tot rust gekomen krijgsman (1549 genoemd als heer van Lathum, Her. Bibl. N.R.V
(1883), 203), het vandalisme zijner wilde benden moest doen vergeten (d e R o e v e r
e n D o z y , Het Leven onzer Voorouders). Maar, gelijk reeds gezegd, het jaar 1551
maakte aan die gedwongen werkeloosheid een einde en zette die benden opnieuw
aan het werk. Thans tegen Hendrik II, die met duitsche protestantsche vorsten, als
Maurits van Saksen, één lijn trok. Van Rossem, belast met werven van troepen,
bevond zich in den winter van 1551 in Mechelen. Terwijl de fransche koning in het
voorjaar 1552 invallen deed in Lotharingen en in den zomer in Luxemburg en Karel
V tevergeefs trachtte Metz te veroveren, viel v.R. in Champagne en Lotharingen,
naar gewoonte alles verwoestende. Hij maakte zich meester van Estenay, een
versterkte plaats, die echter kort daarop door Hendrik II hernomen werd. Daar stond
weer tegenover, dat in den veldtocht van 1553 de graaf van Roeulx,
opperbevelhebber van het leger, waartoe ook de troepen van v.R. behoorden, met
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succes stormliep op Terouanne, dat grondig verdelgd werd. Trouwens de heele
Champagne moest het duchtig ontgelden en tal van fransche plaatsen ook
daarbuiten, als Noyon, Nesse, Koye e.a. werden genomen en verbrand, zoodat
Parijs zich reeds bedreigd gevoelde. En toen volgde, ondanks de poging tot ontzet
van Vendôme, de val van Hesdin, eveneens met den bodem gelijkgemaakt. Voor
al deze diensten ontviug v.R. zijn loon. De Keizer benoemde hem tot gouverneur
van Luxemburg. Ook zoo was de oude, maar nog steeds geduchte condottiere bij
de hand om in te grijpen in den krijg, waar dat noodig mocht blijken, den krijg, waarin
de Franschen ruimschoots weerwraak namen voor de geleden verliezen door
bezetting van Artois, een deel van Luik, bij den opmarsch in het dal van de Maas,
de verovering (door Montmorency) van Mariënburg, gevolgd door die van Bouvines
(8 Juli 1554) en onder groote fransche verliezen van Dinant (11 Juli), beide plaatsen
in brand gestoken (vgl. Dagverhaal van den veldtocht van keizer Karel V in Hist.
Gen. Kron, VII, 1851, 2de S. 280 vlg.). Een aanval op Brussel scheen mogelijk,
maar de tegenpartij nam haar maatregelen, waarop Hendrik II de Sambre bij Chatelet
overschreed in opmarsch naar Nivelles. Emanuel Philibert van Savoye, nu aan het
hoofd van het keizerlijke leger (zie ook Dagverhaal, 285) verijdelde evenwel deze
beweging, de Franschen hielden af van Brabant, Hendrik II trok westelijk
Henegouwen plunderend door en kasteelen verbrandend, zooals dat van Mariemont,
genoemd naar een bezit van vrouwe Maria en op een afstand van een mijl buiten
Binche, in het algemeen ‘vuur, vlammen, rook en elk mogelijk onheil steeds achter
zich latend’. Vervolgd door zijn tegenstander greep hij Renty aan, bij St. Omer, voor
welke plaats de Franschen wel succes hadden in een gevecht, maar toch het beleg
moesten opbreken; onderweg waren Maubeuge en Bavay aan de vlammen
prijsgegeven. Met een door Philips uit Spanje gezonden corps versterkt, bood Karel
V den Franschman den slag aan, dien deze evenwel niet aannam, integendeel, 14
Aug den terugtocht aanvaardde. En het was feitelijk uitputting aan weerszijden, die
leidde tot een wapenstilstand, 5 Febr. 1556, voor 5 jaar gesloten.
V.R. heeft niet dit alles meer meegemaakt. In 1554 had hij nog aan verscheidene
operaties deelgenomen o.a. tegen het kasteel van Douchant, door hem genomen,
aan de zuidel. grenzen van Luxemburg, in de omgeving van Metz, in de streek van
Mézières in het Maasgebied, in Henegouwen. Dan weer terug in Luxemburg deed
hij een gelukkigen aanslag op het kasteel van Villemont, wist het garnizoen van
Metz in bedwang te houden, waarin de Franschen toch voorraad konden brengen
ten spijt van de keizerlijke troepen, gelegerd bij Givet. Bij die plaats legde hij het fort
van Charlemont aan, evenals Philippeville op last van den Keizer gesticht ter
bevestiging van Luxemburg en Henegouwen. Hij had daar nogal last met zijn door
wanbetaling enz. in ellendigen staat verkeerende manschappen, die hij daarom ook
van den eenen strooptocht op den anderen wierp. Mocht hij er nog in slagen de
moeilijkheden te stillen, onmachtig was hij tegen een besmettelijke ziekte, onder
die toch reeds geteisterde troepen uitgebroken. Hij zelf werd er door aangetast.
Voor het eerst moest de beproefde veldheer het commando ten slotte afstaan,
duidelijk verzwakt, maar blijkbaar nog in staat vervoerd te kunnen worden naar
Antwerpen, waar het einde kwam (al plaatsen sommigen dat te Charlemont bij Givet,
zie boven in den aanhef).
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Het was met Pinksteren (7 Juni), dat hij den geest gaf (1555).
Het lijk van den ‘Gelderschen Attila’, maar tevens den grootsten krijgsoverste van
zijn geboortegewest, werd overgebracht naar zijn heerlijkheid Rossum en aldaar in
de marmeren graftombe bijgezet, die hij tijdens zijn leven in de kerk aldaar had laten
vervaardigen. Volgens J.F. F o p p e n s , bij wien ook een latijnsch gedicht op hem
is bewaard gebleven, liet, toen zijn grafmonument later door de beeldstormers
vernield was, de kardinaal Andreas van Oostenrijk in 1599 het gebeente van den
‘beroemdsten(!) man zijner eeuw’ naar de kathedrale kerk van den Bosch
overbrengen en het daar, op veiliger plaats, begraven. Waar, weet men niet (C.F.
X a v . S m i t s , De Grafzerken, Wapen- en Rouwborden der St. Janskerk van 's
Hertogenbosch ('s Hert. 1912, 331 vgl.). Volgens het Dagbl. van Z. Holland en 's
Gravenh. van 8 Maart 1883 is de schedel van M.v.R. in het begin van 1883 ten
geschenke gegeven aan het Museum van Oudheden te Arnhem. V.R. was nooit
gehuwd geweest. Hij liet slechts een natuurlijke dochter na, Anna, die doofstom was
en woonde op een landhuis bij Utrecht.
Zijn geschilderd portret door een onbekend kunstenaar is in het museum te
Brussel. Vier andere portretten door onbekenden, waarvan de verblijfplaats onbekend
is, zijn vermeld bij M o e s , Icon. bat. no. 6551.
Zie, behalve de lit., reeds genoemd in dit artikel, en alg. werken als de Biogr. nat.
de Belg. vooral: J.D.W. P a p e , De levensgeschiedenis van Maarten van Rossem
('s Hert. 1847); J.H. H e r i n g , Aanl. tot de Vad. Gesch. v. Wagenaar I (Amst. 1780);
Leven van Ned. Mannen en Vrouwen II 51 vlg.; P. N i j h o f f , Het voornaamste uit
de gesch. v. Gelderl. I (Arnhem 1855); d e z ., Reg. op 't archief afk. v. 't voorm.
Hof.... v. Gelre en Zutphen (Arnhem 1856); I.A. N i j h o f f , Bijdr. v. Vad. Gesch. en
Oudheidk. II, 124 vlg.; I.A. N(i j h o f f ), Maarten v. Rossem in Geld. Volksalm. 1861,
3-44 (met portret); zie ook: Geld. Volksalm. 1877, 72, 1879, 90, 1881, 37 vlg., 1882,
199, 1904, 124, 243, 246; W.B.S. B o e l e s , Gron. en de Ommelanden onder de
heerschappij v. Karel V en het bestuur zijner zuster Maria v. Hong. (1536-1555) in
Bijdr. tot gesch. en oudh. v.d. prov. Gron. (Gron. 1865) II, 85 vlg. en aldaar ook
210-211; Denkschrift über den Verlauf des Streites zwischen Carl V und Wilhelm
v. Jülich enz. in L a c o m b l e t 's Arch. f. die Gesch. des Niederrheins V, 158
(Düsseldorf 1866); Annales de la Soc. d' Emulation 3me série X (Bruges 1875), 176
(naar aanleiding v.e. onuitg. Bellum Rossemicum circa Antwerpiam et Lovanium
gestum (1542) door S l u p e r in een heldendicht beschreven); J.J.v. D o o r n i n c k
e n N a n n i n g a U i t t e r d i j k , Bijdr. tot de Gesch. v. Overijsel (Zwolle 1878) IV
270; Her. Bibl. N. R. II, 60, III (1881), 13, 32; Alg. Ned. Familiebl. V (1889) (over het
wapen); H.G. H a r t m a n , Van de Veluwe en uit den Achterhoek in vroegere tijden
(Arnhem 1889); Mdbl. Ned. Leeuw. 1892, 83, 1907, 247, 1909, 113-116, 1924, 178;
P. F r e d e r i c q , Onze hist. volksliederenvóór de godsdienstige beroerten der 16de
eeuw (Gent, 's Gravenh. 1894); P. H e i d r i c h , Der Geld. Erbfolgestreit in Beitr. z.d.
Territorial- u. Stadtgesch. I, 1 (Kassel 1896); Nav. XXVIII, 199, XXXVIII, 419, noot
XXXIX, 4 vlg., XL, 381; Nav. 1906-08; Oud- Holland 1906 (zie reg.); J.S. T h e i s s e n ,
Centraal gezag en Friesche Vrijheid (Gron. 1907); d e z ., De Regeering v. Karel V
in de Noordelijke Ned. (Amst. 1912); H.M. W e r n e r , Geld. Kasteelen
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(Zutphen 1906-08); Gen. en Her. Bl. II (1907), 260, III, 48, 507-509, VIII passim;
E.W.F.F. W i t t e r t v. H o o g l a n d , Bijdr. tot de Gesch. der Utrechtsche
Ridderhofsteden en Heerlijkheden ('s Grav. 1909-12); H. R e i m e r s , Edzard der
Grosse in Abh. und Vortr. sur Gesch. Ostfrieslands Heft XIII- XIV (Aurich 1910);
M o e s e n S l u y t e r m a n , Ned. Kasteelen en hun historíe (Amst. 1912); A.
H u l s h o f , Oork. aangaande de betr. der Geld. Vorsten tot Frankrijk (Arnhem 1912);
W. N a g g e en J. N a n n i n g a U i t e r d i j k , Hist. v. Overijssel in V. Ov. regt en
Gesch. I (Zwolle 1915); J. K l e i j n t j e n s en S o r m a n i , Rek. der stad Nijmegen
1382-1543, VIII (1541-43) (Nijm. 1919); A.F.v. S c h i l f g a a r d e en F.v. R o s s e m ,
Stamboek van het geslacht v. Rossem, v. Rossum en, Vermeulen 1920 (niet in den
handel); K. H u i z i n g a . Groningen en de Ommelanden onder de heerschappij v.
Karel v. Gelder 1514-36, (Gron., den Haag 1925).
Kooperberg

[Roye de Wichen, Adam Jean Bernard de]
ROYE DE WICHEN (Adam Jean Bernard d e ), penningkundige, geb. te Heel (L.)
24 Febr. 1790, overl. te Nijmegen 21 Juli 1863. Hij diende in het nederlandsche
leger als cadet der artillerie, tot 2 Maart 1807, toen hij benoemd werd tot 2en luitenant
in het 6e regiment de ligne. Toen het nederlandsche leger met het fransche werd
samengesmolten, ging hij met denzelfden rang naar het 123e regiment de ligne
over. Den 2en Sept. 1811 werd hij 1ste luitenant en den 6en Sept. 1813 kapitein.
Na den val van Napoleon trad hij wederom in nederlandschen dienst en werd
vervolgens tot majoor en kolonel van staat bevorderd. Hij verliet het leger in 1841.
Gedurende de jaren 1807-09 maakte hij de krijgstochten in Noord-Duitschland mede,
en bevond zich 31 Mei 1809 bij de belegering van Stralsund. In 1810 nam hij deel
aan de expeditie tegen de Engelschen en in 1812 trok hij met het groote leger naar
Rusland, met den rang van commandant van een compagnie artillerie. In deze
hoedanigheid werd hij belast met de verdediging van een der meest gevaarlijke
punten bij den overtocht over de Beresina. Ook diende hij zijn land in de campagnes
van Frankrijk en België. Hij was een der voortreffelijkste penningkundigen van
Nederland. Zijn verzameling munten, heden verspreid, was uitgebreid en kostbaar.
In 1847 publiceerde hij een brochure, bevattende een keur van zeldzame en
belangrijke stukken onder den titel: Quelques monnaies du moyenâge et quelques
monnaies obsidionales et jetons rares, décrits et gravés. Op het gebied der
oudheidkunde bewees hij, door zijn goeden smaak en zijn voortdurende bedrijvigheid
in het zoeken naar oudheden, groote diensten aan de stad Nijmegen, die een
openbare collectie bezit.
Zie: J o s . H a b e t s , Nécrologie d' Adam Jean Bernard de Roye de Wichen,
numismate, né à Heel in Publ. de la soc. d'arch. dans le duché de Limbourg II (1865),
267-268.
Verzijl

[Roymams, Lambertus]
ROYMAMS (Lambertus), priester, baccalaureus in de theologie, geb. te Eersel,
overleed 29 Juli 1663. Eerst was hij pastoor te Chaam; 6 Aug. 1630 werd hij benoemd
te Etten. 1634 legde hij een nieuw doopregister aan. Sept. 1637 werd hij uit de kerk
verdreven en moest hij de vlucht nemen. Hij kon de kinderen slechts in het geheim
nu hier dan daar doopen. Eerst 1648 kwamen de Protestanten in het bezit der
katholieke kerk van Etten. Pastoor Roymans werd aangesteld tot professor en tot
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dering der dekens besloten, dat de president van het seminarie, eertijds pastoor te
Etten, provisioneel deken van Breda zou zijn. Waarschijnlijk was Roymans de
opvolger van den president Chr. Voochts, die 8 Nov. 1650 aartsdiaken van het
bisdom was geworden.
Roymans stichtte in het 1657 nieuw opgericht college der H. Drievuldigheid aan
de universiteit te Leuven vier studiebeurzen voor de lagere studiën. Zij konden ook
genoten worden voor de studie der filosofie en theologie. De inboorlingen van Eersel,
dan van Etten en vervolgens van de Meyerij van 's Hertogenbosch genoten de
voorkeur. De Analectes hist. eccl. Belg. XXI behandelt de stichting van het college
van de H. Drievuldigheid. Slechts enkele beurzenstichtingen konden achterhaald
worden en die van Roymans worden niet vermeld. Daar de inkomsten verloren
zullen zijn, komt de beurzenstichting ook niet voor in de bekende lijsten der nog
bestaande beurzen in Mémorial Belge 1868 en Handb. voor R.K. Eeredienst XVIII
(1872). Zij wordt wel vermeld door C o p p e n s , K r ü g e r e n S c h u t j e s .
Zijn broeder J o h a n n e s D i o n y s i i R o y m a n s , Norbertijn der abdij te Postel,
was pastoor in zijn geboortedorp, 1619-70.
T h e o d o r u s R o y m a n s , Norbertijn van Floreffe en prior aldaar, was sinds
1604 tot 17 Aug. 1634, toen hij overleed, pastoor te Laagmierde.
Zie: K r ü g e r , Gesch. bisdom Breda I, 134, III, 316, 359; Synodicon Belgicum III,
273; C o p p e n s , Nieuwe beschr. bisd. 's Hertogenbosch I, 411; S c h u t j e s , Gesch.
bisd. 's Hertogenbosch II, 258, III, 541, IV, 673; Taxandria III, 998-200, IX, 308, 312;
Analectes hist. eccl. Belg. XIII, 235.
Fruytier

[Ruisdael, Jacob van]
RUISDAEL (Jacob v a n ) (deze alleen spelde zijn naam met i, de andere familieleden
met y, zie daar), schilder en etser van landschappen, werd geb. te Haarlem in 1629
en stierf vermoedelijk 10 Mrt. 1682 te Amsterdam. Zijn vader Isaac (zie kol. 912)
woonde eerst in Naarden, trok in 1628 naar Haarlem, hij was lijstenmaker en later
kunsthandelaar en leerling van het S. Lucasgilde; Isaac R. huwde voor de derde
maal met B a r b . H o e v e n a e l s , met welke Jac. vermoedelijk niet goed kon
opschieten; uit dit huwelijk werd Jacob's stiefzuster M a r i e geboren. Volgens
Houbraken leerde Jac. Latijn (zijn vader liet hem de lat. school te Haarlem
doorloopen), studeerde in de medicijnen en verrichtte in Amsterdam operaties. Hij
bleef ongehuwd, naar het heet om zijn vader te ondersteunen. Oorkonden over zijn
leertijd als schilder ontbreken, doch misschien was hij een leerling van zijn oom
Salomon, een der aanzienlijkste leden van het amsterdamsche gilde; in ieder geval
bleef hij met zijn familie in betrekking, want in 1667 benoemt Jac. zijn oom en neef
tot testamentvoogd, in 1673 was R. getuige bij het 2e huwelijk van zijn neef. Door
een ander schilder, Lod. v.d. Vinne, weten we, dat R. in 1648 in het haarlemsche
gilde trad, omstr. 1650 maakt hij reizen in Duitschland in de buurt van Bentheim en
Kleef, Rhenen onderweg aandoende; uit zijn werken zien wij ook, dat hij in dezen
tijd te Alkmaar en Egmond aan Zee (1655) was, maar ook, dat Haarlem zijn
woonplaats bleef. Omstr. 1656 moet hij naar Amsterdam getrokken zijn, waarschijnlijk
wegens zijn stiefmoeder. Hobbema diende hem daar de eerste jaren als knecht en
leerling, hij woonde er in de Beursstraat, waar de zilveren trompet uithing. J. liet
zich 17 Juni 1657 te Ankeveen bij de Geref. doopen. 5 Jan. 1659 kreeg hij
burgerrecht.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

903
Reeds te voren was een andere Haarlemmer uit R.'s omgeving naar Amsterdam
getrokken, nl. v. Everdingen, en wat later zijn neef Jac. Salomonsz. v.R. Hij was
bemiddeld, hetgeen, uit verschillende omstandigheden blijkt; met anderen was hij
expert en met Th. de Keyzer werkte hij samen. Hij was omstr. 1667 ziek en maakte
23 Mei 1667 zijn testament, dat hij eenige dagen later veranderde ten gunste van
zijn vader, die in 1677 stierf; in de jaren zeventig zien wij ook achteruitgang in zijn
werk. Hij promoveert in 1676 te Caen tot Dr. in de medicijnen en werd begraven 14
Mrt. 1682 te Haarlem in de Groote kerk.
In den eersten tijd van zijn leven, in Haarlem 1646-49, kan men een ongewone
zelfstandigheid van den jongen kunstenaar opmerken, sterk zich afscheidend van
de andere haarlemsche meesters; den invloed van Sal. v.R. verwerkt hij vlug, maar
hij heeft spoedig geheel andere ideeën; in Vroom vindt hij een geestverwant, hij
doet er zijn voordeel mee en einde der jaren veertig, als 22-jarig kunstenaar, heeft
hij een geheel eigen stijl. Van S.v.R. en Jan van Goyen onderscheiden zijn werken
zich ten eerste door het hooge formaat, ten tweede door een andere stemming,
door in de plaats van het alledaagsche van v.G. en S.v.R. een nadenken, een trek
naar eenzaamheid weer te geven, door b.v. een eenzaam zittenden wandelaar in
het landschap te plaatsen, of door het zetten van de stoffage in het halfdonker; alles
wordt monumentaler, het zijn ruime landschappen, een hooger oogpunt wordt
gekozen, waardoor het geheel als het ware meer beheerscht wordt. In de zeestukken
van dien tijd is het water bij J.v.R. bewogen, bij Sal. v.R. stil; zelfstandig zijn zijn
etsen van 1646, zij zijn de omzetting van van Goyen's stijl in het grafische; in dien
eersten tijd nemen de duinlandschappen een belangrijke plaats in, verder zijn het
meest boschlandschappen; zij toonen alleen verwantschap met de haarlemsche
meesters, geen afhankelijkheid. Dat hij zich omstreeks 1648 bij Corn. Vroom
aansloot, zien we aan de diagon. compositie, ook aan de stemming, het doorzichtige
loof der boomen en de blauwgroene Kleur. Na 1650 beginnen voor R. de jaren van
het wegtrekken uit Haarlem en het rondtrekken in het grensgebied van Nederland
nl. naar Bentheim en Kleef. Wat er steeds in zijn werk zat: drang tot vormen en
accent komt in de omgeving van de duitsche bosschen en heuvels tot uiting, ook
frisschere kleuren treffen we aan en de stemming wordt heroïscher. Voor het eerst
komt de ruïne voor, een motief, dat van Both, Asselijn en de Italianen uitgaat, maar
nu niet als ruimtevorm, maar dynamisch wordt gebruikt, niet meer als coulisse,
zooals bij de Italianen, maar als een organisch gegroeid iets, de vormen zwellen,
zwaar zijn de wolken, er is tegenstelling van licht en donker, het zijn gespannen
krachten overal tegen elkaar; R. is de belichaming van den hoogbarokstijl en steeds
verder gaat deze tendenz, tot het verlangen naar wijdte en ruimte en oplichting van
het geheel er tegenover gaat staan. In deze jaren wordt de eik R.'s lievelingsboom.
Naast dit thema staat een tweede: een reeks heuvellandschappen uit dezen tijd uit
de duitsche grensgebieden met zeer weinig licht, de kleuren varieeren tusschen
blauw en groen met een enkele roode kleurvlek, zij zijn onder invloed van de
stemming. Reeds in 1654-55 is er niet meer zooveel geslotenheid in de
heuvellandschappen, zij vallen uit elkaar. Het derde thema is het boschlandschap,
reeds in de jaren 40 nemen zij meer plaats in in zijn werk; dan zijn vlaklandschappen,
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zij hebben nu grootere vormen, meer stemming. Dan kennen wij ook watervallen
uit dezen tijd. Wij kennen geen gedateerde schilderijen uit het begin der jaren 50,
maar zij zijn dateerbaar, omdat zij dezelfde ontwikkeling hebben als zijn
heuvellandschappen, het zit hem in de massaverdeeling, in het contrasteeren en
terugschuiven van de dingen, in de afwisseling van heldere en donkere boomen.
Een van de bekendste schilderijen uit dezen tijd is het Joodsche kerkhof te Dresden
(volgens Z w a r t s zou het van 1679 dateeren echter, dus uit zijn allerlaatsten tijd),
waarin symbolische en realistische gedachten samengaan (er bestaan drie
teekeningen voor), de voorstelling is romantisch, maar het verschil van Ruisdael's
werk met dat van de 19de-eeuwsche romantici is dat R.'s werk veel zinnelijker is.
Uit dezen tijd zijn er verder eenige landschappen uit de omstreken van de Zuiderzee
en een zeestuk; maar in dit laatste geen grauwbruin zooals v. Goyen, geen vervagen
van den horizont, geen zilverwit in zee; zijn winterlandschappen zijn zeldzaam en
zeer klein.
De eerste jaren, die R. in Amsterdam doorbracht, vormen de periode 1656-64.
In 1659 was hij er lid van het gilde, hij schilderde meer officieel werk, schikt zich
naar het publiek, zooals zijn watervallen in den trant van v. Everdingen toonen.
Tegenover de vroegere jaren heeft zijn werk veel meer licht, het zijn meest
eenvoudige motieven, maar met breedere inzichten, die tot stand komen door de
verbinding van het schilaerachtige met de omlijsting, ze hebben een meer hollandsch
karakter. Er is een groep van 12 schilderijen, die van belang is en die een geheel
vormt, omdat Hobbema hierbij aansluit, die, als 17-jarige, leerling van R. was; maar
terwijl Hobbema groot is als gever van kleur- en lichtwaarden, was R. degene, die
een motief kon vormen, die uit een natuurindruk een zelfstandig organisme kon
scheppen; er zijn zelden stadsgezichten bij de werken van R., maar zijn ruimtegevoel
was het beste in zijn vlaklandschappen, zee- en wintergezichten; het was een
probeeren van nieuwe motieven. Uit 1662-63 dateeren zijn voorstellingen van de
amsterdamsche stadsvergrooting, die alleen bekend zijn door de prenten van
Bloteling. In zijn boschlandschappen komt nu veel meer licht, de doorzichtigheid
der lucht valt op. Een andere visie van het bentheimsche kasteel komt in dezen tijd
o p ; was vroeger de machtige aanleg van het kasteel hoofdzaak, nu was dat niet
meer zoo. lets nieuws zijn de noorsche watervallen, van van Everdingen
overgenomen. Zij waren in vroegeren tijd zeer gezien en geschat, maar tegenwoordig
veel minder, zij zijn stylistisch niet sterk genoeg; het is vreemd, dat R. hier de
ontvangende was en wel van een zwak kunstenaar, maar het publiek was zeer
gesteld o p deze watervallen en R. zelf moet aangetrokken zijn door het weeke,
opene van dat motief. Het eerste noorsche landschap is van 1659; ook eenige
zeestukken schijnen van van Everdingen afhankelijk.
Het tijdperk 1665 tot 1669 is de tijd van het opleven van den heroïschen stijl bij
Ruisdael. Indien R. zoo in deze richting zou zijn doorgegaan, dan was hij gekomen
tot open ruimten, parkaanleg met perspectieven, maar R.'s ontwikkeling is niet
rechtlijnig, hij verlangt naar krachtige accenten in het landschap; zoo neemt hij voor
de groote plastische accenten dichtbijzijnde vormen, terwijl voor het weergeven van
landschapverten afstandmaken noodig is. Daar hij echter geen van beide wil
prijsgeven, sluit hij een compromis en zoo ontstaat een werk als de molen bij
Wijk-bij-Duur-
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stede. Een reeks hoofdwerken ontstaan: zij zijn vrijer vergeleken met die uit de jaren
50, hebben meer ruimte, en bezitten een heroïsche stemming naast romantische
thema's; het contrast tusschen licht en donker wordt uitgedrukt door olijfgroen, en
niet blauwgroen, door een plaatselijke kleur, de manier van schilderen is niet meer
korrelig, maar vloeiend. Deze tijd is van zooveel belang, omdat dit hoogtepunt
samenvalt met het begin van den achteruitgang van de hollandsche schilderkunst.
De latere tijd van R. begint na 1670 en tot dezen tijd behooren zijn donkere,
overladen werken. R.'s fout is juist dat donkere in zijn late werken; toch komen er
donkere schilderijen reeds vroeger voor en heeft tevens de latere tijd eenige lichte
op te noemen; een tweede fout is het, dat R. vreemde motieven (van v. Everdingen)
overneemt. In de jaren tusschen 1665 en 70 zijn de kostuums der figuren belangrijk
o.a. voor dateering evenals de stoffage, die dikwijls door A.v.d. Velde (overl. 1672)
werd gemaakt, maar in het algemeen is men op compositie, kleur en manier van
schilderen aangewezen voor de dateering. In deze jaren breekt zijn heroïsche stijl
opnieuw uit en omdat de indeeling zinvol is, kan men deze periode niet vroeger en
niet later zetten. In de 2de helft der jaren 60 behoudt R. dezelfde thema's, welke hij
in de 1e helft dier jaren nog vergroot had. Boschlandschap was nu van belang, eerst
zag men daar open plekken in, later was het meer één geheel; de aanleiding van
deze werken waren de composities van van Sadeler; eerst was R.'s kleur nog bruin;
dus eerst wat betreft de compositie en dan de kleur heeft R. zich in deze periode
ontwikkeld. Wat betreft de watervallen: het motief van van Everdingen is thans
omgewerkt in zijn eigen stijl, de boschomgeving wordt compacter, doch ontwikkelt
zich tevens naar de hoogte, de waterval zelf is machtiger, er zijn dramatische effecten
van licht en donker, de kleuren zijn olijfgroen en grauwgroen, de hemel is donker.
Nog meer komt de drang naar ruimteontvouwing uit in de vlaklandschappen o.a.
molen bij Wijk-bij-Duurstede, met tegenstelling tusschen wolken en bosschage, de
kleur is zinnelijker. Ook het voorkomen van romeinsche ruïnes is typeerend voor
deze periode, waarin weinig vlak-landschappen voorkomen, meer en meer is de
open lucht van belang, er zijn meer dramatische sneeuwgezichten, en strand- en
zeegezichten.
In de periode van 1670-75 is het vlaklandschap overheerschend en komt er nog
meer verandering; er zijn vele vergezichten uit dezen tijd, tegenwoordig vooral zeer
geapprecieerd, maar R. is bescheidener hierin dan Koninck, hij geeft aan een straffen
opbouw de voorkeur, en houdt maat ten opzichte van den hemel; terwijl in de vorige
periode hemel en aarde nog haast gelijk zijn, is nu de hemel ¾, van de geheele
compositie, de manier van schilderen is gladder, dunner. Uit dezen tijd dateeren
zeestukken en stranden; in de figuren zien we de nieuwmodische dracht, wellicht
heeft Ger. van Battem die gedaan. Zijn winterlandschappen uit dezen tijd zijn
eveneens opener, wijder; van 1670 zijn ook twee amsterdamsche straatgezichten
(dezelfde blauwe lucht heeft ook van Battem); eenige berg- en watervallandschappen
komen voor; het boschlandschap ondergaat een verandering, één enkele hooge
boom is typeerend.
De laatste periode is die van 1676-81. In de compositie komt niets nieuws; zijn
heuvellandschappen zijn ongeveer als die van 1650 tot 1655, met een ietwat
ruimeren voorgrond, zoodat de verte verderaf schijnt, het geheel is sierlijker,
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idyllischer, de schilderskwaliteit is minder, van een zekere droogheid, wel zijn er
nog fijne nuances in blauw en groen van een heuvel, er is geen lucht in, de hemel
is krijtachtig wit, de oever heeft een blauwigen toon, de verf is hard. Het was niet
alleen een achteruitgang van de hollandsche kunst, maar ook van Ruisdael zelf,
zijn voorstelling was in de laatste jaren aangewezen op de herinnering door zijn
zwakke gezondheid. Doch in de werken, die men als R.'s laatste noemt zijn vele
onechte; soms ook komt in den laatsten tijd het figuurlijke sterk naar voren en zien
we sierlijke details, de manier van schilderen is altijd droog, het zijn
vlaklandschappen, stadsgezichten en boschlandschappen. In de 2de helft der jaren
70 heeft R. vaste bestellingen, waarbij een groep berglandschappen, die
gefantaseerde alpenlandschappen zijn met een bepaalden bergtop; in het einde is
er ook parkaanleg op de manier van Moucheron. Evenals de indeeling van R.'s werk
in perioden over het geheel lastig is, is er moeilijk onderscheid tusschen 1ste en
2de helft der jaren 70 vast te stellen, vooral ook in de watervallen. Bij de watervallen
sluiten zich een groep groote landschappen aan van breed formaat met rivieren,
met een door wolken omhulden top van een berggroep, waarbij donkere bosschen
staan, met kale stammen op den voorgrond, huizen met ‘Fachwerk’ en watermolens.
De kleur is duister, groen blauwachtig, met weerspiegeling in het water.
Ruisdael had belang in de 18de eeuw, toen Rousseau's romantisch
natuurverlangen gericht was o p watervallen; ook Goethe's voorkeur voor R. wortelt
in de romantische voorstelling. Eerst de schilders der 19de eeuw als Constable, en
de Barbizonmeesters staan in zekere verhouding tot R.; dan heeft later Fromentin
apprecieerend over hem gesproken als schilder. Tegenwoordig is voor ons de
compositie van v.R. van belang.
Er zijn ongeveer 631 schilderijen en 90 teekeningen van hem bekend. Tot zijn
geschilderd werk behooren een 70-tal voorstellingen van bekende plaatsen, ongeveer
20 landschappen met korenvelden, ongeveer 15 met watermolens, 10 met
windmolens, ongeveer 35 watervallen en 150 boschlandschappen, 25 heuvel- en
berglandschappen, een kleine 40 rivierlandschappen, 20 landschappen met
gebouwen, een 50 met boerenhuizen, 40 duinlandschappen, 10 vergezichten, 25
zeestukken en 25 winterlandschappen.
Zijn teekeningen bevinden zich o.a.: in Amsterdam, Rijksprentenkabinet, twee
gezichten van het kasteel van Brederode, gezicht op Velzen, weg met hoomen (2),
weg met boerderijen en nog enkele landschappen (Rosenberg houdt er maar enkele
voor echt); Berlijn, Prentenkabinet, 7; Amsterdam, Mus. Fodor, 1; Berlijn, verz.
Huldskinsky, 2; Bremen, Museum, 1; Chantilly, 2; Dresden, Prentenkabinet, 11
bladen uit zijn schetsboek (omstr. 1646-47); ald., verz. Friedr. Aug., 2; Dublin,
Museum, 1; 's Gravenhage, verz. Bredius, 1; ald., Hofstede de Groot, 3; Haarlem,
Mus. Teyler, 4; Hamburg, 3; Kopenhagen, Museum, 1; Leipzig, Mus., 1; Leningrad,
8; Londen, Museum, 8; ald., verz. Oppenheimer, 2; Maartensdijk, verz. Lugt, 1;
Louvre, Parijs, 9; ald., verz. Dutuit, 3; Rotterdam, Boymans, 1; Weenen, Albertina,
1; ald., vorst Liechtenstein, 1; Windsor, 2; Moscou, Mus. B.K., 1; verschillende van
deze teekeningen zijn gedateerd (drie 1646, één 1648, twee 1649, één 1674);
andere heeft Rosenberg in zijn werk over R. kunnen dateeren, evenals sommige
van zijn niet gedateerde etsen.
Zijn etsen zijn: de kleine brug, twee boeren en hond, een hut, op een heuvel, de
reizigers, veld
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omgeven door boomen, de drie eiken (1649), een beek door een dorp gaande
(1646). Van deze etsen zijn de eerste 4 het meest gezocht. Verder noemt Dutuit
nog een zestal etsen voorstellende landschappen en een blad met bladstudies.
Zijn gelithografeerd portret door A. Maurin berust op fantasie.
Zie: J a c . R o s e n b e r g , Jac. v. Ruisdael (Berlin 1928), waar de voornaamste
literatuur wordt opgenoemd; J a c . Z w a r t s in Bulletin Oudheidk. Bond (1928), 232
vlg.; B u r g e r , Handbuch für Kunstwissenschaft; W. D r o s t , Barockmaleret in den
Germ. Ländern, p. 231; J.H.J. M e l l a a r t , Dutch drawings of the 17th century
(London 1926); L. B i n y o n , Dutch Etchers of the 17th century (London 1895); W.A.
B r a d n e y , Dutch Landscape etchers of the 17th century, 1908 (?), 2; Z o e g e
v o n M a n t e u f f e l , Die Niederl. Radierung (München 1925), 82-85; H.F.
W i j n m a n in Oud-Holland, 1932; B r a d n e y in Print Collector's Quarterly, 1917;
E. D u t u i t , Manuel de l'amateur d'estampes VI (Paris 1885); G. D u p l e s s i s ,
Eaux-fortes de J. Ruisdael, repr. Amand Durand (Paris 1878); A. R i e g l in Graph.
Künste 1902, 3, 11; zie verder voor de teek. de groote publicaties der musea en
prentenkabinetten, repr. Kleinman etc.
J.M. Blok

[Russel, Frans Theodoor Michael]
RUSSEL (Frans Theodoor Michael), geb. te Sittard 16 Maart 1711, overl. te Aken
in 1780, zoon van Johan Everard (die volgt) en van J o h a n n a G e r t r u d i s v a n
R a n d e n b o r c h , studeerde in zijn jeugd op de scholen te Sittard en vervolgens
aan de universiteit te Mainz, waar hij in 1741 tot licentiaat in de rechten promoveerde.
In hetzelfde jaar werd hij keurvorstelijk ontvanger der ambten Sittard en Born,
vervolgens was hij secretaris van het gerecht van Terheyden en voorzitter der
leenkamer van het guliksche land van Terheyden, ook werd hij tot voogd van
Terheyden aangesteld, daarna werd hij scholtis van Schaesberg, maar droeg dit
ambt over aan zijn zwager den licentiaat Paul von Thenen. Den 12 April 1747 werd
hij door graaf Hugo Carl Franz zu Eltz, ingevolge de door keizer Karel VI verleende
macht tot comes palatınus caesareus of keizerlijk paltsgraaf benoemd met de
uitgebreidste volmachten. In 1769 verpachtte hij zijn in Terheyden gelegen goed
en vestigde zich te Aken. Hij was aldaar 27 Juli 1747 gehuwd met M a r i a S o p h i a
v o n T h e n e n (ged. aldaar 22 Oct. 1726, dochter van Johannes en van Johanna
Catharina Vassen). Hij hertrouwde te Breisig met M a r i a C a t h a r i n a C o e n e n .
Zijn zoon uit het eerste huwelijk: H u g o F e r d i n a n d u s F r a n c i s c u s M a r i a
(geb. te Aken 29 Januari 1752, aldaar overl. 25 Juli 1808), studeerde aan de
universiteit te Keulen en promoveerde tot doctor in de beide rechten in 1774; 20
Maart 1777 werd hij, evenals zijn vader, tot keizerlijk paltsgraaf verheven; hij was
6 Febr. 1780 te Keulen gehuwd met M a r i a S y b i l l a C h r i s t i n a A n t o i n e t t e
W i l t h e l m , ged. aldaar 12 Sept. 1749 (dochter van Frans Ferdinand Hugo W. en
Maria Catharina Coenen).
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , De familie Russel, 25-29, 39-41, 47-48, 66-70, 74-79,
82-87; H.F. M a c c o , Aachener Wappen und Genealogiën II, 105.
Verzijl

[Russel, Johan Everard]
RUSSEL (Johan Everard), geb. te Andernach omstreeks 1675, overl. te Eijgelshoven
15 Jan. 1757, zoon van P e t e r en van M a r g a r e t h a S e y b e r t z M e n d e l . Hij
werd aanvankelijk geplaatst op de kanselarij te Dusseldorf, was
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secretaris van den keurvorst van Keulen, huwde in 1702 met J o h a n n a
G e r t r u d i s v a n R a n d e n b o r c h (dochter van Johan, medicinae doctor, en
van Ida Versfelt). Hij woonde 1703-1711 te Sittard, werd daarna ontvanger der
adellijke familie van den Bongart te Wijnandsrade, en was als zoodanig nog in 1723
werkzaam; in 1724 werd hij voogd van het land van Terheyden, in 1740 scholtis
van Born; ook was hij rentmeester van Adriaan, graaf van Welderen, aan wien hij
een brochure opdroeg over het leven van zijn schoonvader Dr. van Randenborch.
Hij bewoonde den Laathof te Eygelshoven, waar vanouds de vergaderplaats van
het schepengerecht en der justitie was. Uit zijn huwelijk werden 4 kinderen geboren,
o.a. P e t e r E r n s t (geb. te Sittard 16 Febr. 1709, r.k. priester) en Frans Theodoor
Michael (die voorgaat).
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , De familie Russel, 21-25, 45.
Verzijl

[Rutten, Franciscus Xaverius]
RUTTEN (Franciscus Xaverius), geb. 31 Jan. 1822 te Sittard, overl. 26 Febr. 1893
te Maastricht, zoon van M a r t i n , herbergier, en M a r i e G e r t r u d e H o u b e n .
Hij werd in 1848 tot priester gewijd en in hetzelfde jaar te Rolduc tot leeraar in de
lagere studiën en vervolgens tot leeraar in de wijsbegeerte aangesteld. Zijn destijds
zeer bekend werk Ethicae seu philosophiae moralis elementa, anoniem verschenen
(Trajecti ad Mosam 1860), beleefde meerdere uitgaven, nu van zijn naam voorzien.
Daarop volgden zijn benoeming tot professor in de theologia moralis aan het
groot-seminarie te Roermond en in 1868 die tot pastoor-deken van de St.
Servatiusparochie te Maastricht, waarvan hij gedurende bijna 25 jaren de goede,
beminde en hooggeachte herder is geweest. Rutten was niet alleen wijsgeer en
theologant, een geleerde, maar ook een autodidact in de kunstgeschiedenis,
bepaaldelijk in de bouwkunst. Architect Dr. P.J.H. Cuypers en deken Rutten samen
hebben de St. Servaaskerk in haar ouden luister hersteld, o.m. het priesterkoor, de
krocht en het zuidelijk portaal, en deze tot een der heerlijkste monumenten van
Nederland gemaakt. Voorts heeft deken Rutten in samenwerking met zijn kapelaan
M. Willemsen (overl. als pastoor van St. Odiliënberg en kanunnik van de kathedraal
van Roermond), de relikwieënschat van St. Servaas aan de vergetelheid ontrukt en
de zevenjaarlijksche heiligdomsvaart wederom ingesteld. Rutten was kanunnik van
de kathedraal van Roermond, eere-kanunnik van het kapittel van Luik, eere-kanunnik
en huisprelaat van Z.H. den Paus.
Zie: Ons Zuiden, dagbl. v. Maastr., jg. 1, no. 49 en 50 van 2 en 3 Maart 1893, met
portret.
Blonden

[Ruymig, Abraham]
RUYMIG (Abraham), geb. 14 Dec. 1686 te Zalt-Bommel, overl. 24 Nov. 1725 te
Groede; hij studeerde te Franeker en te Utrecht en werd in 1690 hulpprediker te
Arnhem en 's Hertogenbosch. In Oct. 1694 werd hij beroepen te Groede, waardoor
groote oneenigheden ontstonden met de Classis van Walcheren, waarin de Raad
van State, de Staten van Zeeland en de Prins gemoeid werden, zoodat zelfs ter
sprake werd gebracht om een afzonderlijke Classis voor Vlaanderen tot stand te
brengen. In weerwil van het protest der Classis van Walcheren werd R. in 1696 op
last van den Raad van State bevestigd. Toen bleek, dat de predikant te Groede tot
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vereffend. Hij was gehuwd met E l i s a b e t h v a n K e s s e l en had geen kinderen.
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De lijkrede werd 2 Dec. 1725 uitgesproken door F r a n c i s c u s H e n r i c u s
G a r g o n en bij Luchtmans te Leiden gedrukt
R. liet een aantal handschriften over verschillende vakken van wetenschap na.
Van hem is gedrukt: Over het lied Hammaälôth (Leiden 1720); Verklaring der
Heilige en Schriftuurlijke Zinnebeelden. Met aanteekeningen van J. v a n d e n
H o n e r t (Leiden 1744), 2 dln.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen II, 557.
Versprille

[Ruys, Gerlachus]
RUYS (Gerlachus), overl. 21 Nov. 1627, zoon van H e n r i c u s G e r l a c h s z . R.
en E l i s a b e t h v a n T u l d e n , was raad en rekenmeester van de rekenkamer in
Gelderland en superintendent der licenten in het district van Rijn, Maas en Lippe,
in dienst van den koning van Spanje, werd in de omstreken van Wesel door
vijandelijke troepen vermoord. Hij was gehuwd met A n t o i n e t t e d' E n n e t i è r e s
(dochter van Marc. en van Catharina Bentinck), die in 1645 te Venlo overl. en naast
haar echtgenoot in de Minderbroederskerk aldaar werd begraven. Zijn kinderen
waren: H e n r i c u s (overl. in 1661), begr. te Roermond, was ontvanger-generaal
der licenten op de Maas te Venlo, raad en rekenmeester voor den koning van Spanje
in het hertogdom Gelder, huwde met A n n a v a n D u r s d a e l v a n d e S p i e c k
(overl. te Venlo 22 Jan. 1646, begr. in de Minderbroederskerk, dochter van Arnoldus
en Christina Trippen); C a t h a r i n a (overl. omstr. 1648) (niet vermeld in Annuaire
nobl. Belg.), huwde omstreeks 1635 C h a r l e s d e G r i g n e t (overl. omstr. 1638)
(ritmeester in dienst van den koning van Spanje, zoon van Charles G., ritmeester
van een compagnie kurassiers en krijgsraad van den koning van Spanje en Joachima
de Bruyn), zij hertrouwde in 1639 met P e t r u s R o m e r (schepen van Venlo
1642-56, regeerend burgemeester 1642, 1643, 1648-50 en 1656, overl. 11 Mei
1656, zoon van Joannes en Lucia van Stalbergen); J o a n n e s , Jezuïet, rector van
het college te Emmerik; A n t o n i u s , Minderbroeder; E l i s a b e t h , Religieuse
annonciate in het klooster Trans Cedron te Venlo 1637, 1649; A n n a , vermeld als
doopgetuige 1640 en 1641; M a r i a , eveneens 1642 (beiden niet vermeld in Annuaire
nobl. Belg.).
Zie: H. o p d e L a a k , De familie Ruys in Nieuwe Venlosche Courant dd. 8 Mei
1918; Het geslacht Ruys de Beerenbrouck, stamreeks in Nieuwe Venlosche Courant
dd. 26 Sept. 1922; Genealogie Ruys in Annuaire de la Noblesse de Belgique 1864,
waar de oudste generaties zeer onvolledig; Maasgouw (1915), 16; J a n V e r z i j l ,
Genealogie Romer in Maasgouw (1922); d e z ., Familie van Dursdal (Genealogie
aanteekeningen) in Maasgouw (1926), 52-54; d e z ., Genealogie Ruys (handschrift);
Liber Archicon fraternitatis V. Sacramenti continens nomina confratrum ab Ao 1642
renovationis etc. in Venlo; Overdrachten van Venlo dd. 2 April 1640, 28 Sept. 1641,
14 Maart 1644, 11 Sept. 1648, 28 Aug. 1654 en 25 Juni 1657 op het Rijksarchief
te Maastricht.
Verzijl

[Ruys, Wilhelmus Walter]
RUYS (Wilhelmus Walter), priester geb. te Reek 14 Juni 1752, overl. onverwachts
18 Jan. 1824 als pastoor te Huisseling aan de Maas. Hij was een zeer ervaren
godgeleerde en gaf 22 jaar les in het groot-seminarie, gevestigd te Huisseling voor
de aanstaande priesters van het district Megen en Ravenstein, totdat het in 1823
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geboortedorp aangesteld; 1787 werd hij pastoor te Huisseling. Hij bestuurde
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deze kleine parochie, die door den watervloed van 1809 groote schade leed, tot zijn
dood. Pastoor Ruys gaf 1815 te 's Hertogenbosch in druk uit een nieuwe uitgave
van preeken van F u l g e n t i u s B o s s c h a e r t , verrijkt met zijn aanteekeningen.
1822 liet hij in den Bosch een verzameling van zeven zijner leerreden verschijnen.
Zie: S c h u t j e s , Geschiedenis bisdom 's Hertogenbosch I, 111, IV, 646, V, 540;
De Godsdienstvriend XII (1824), 78.
Fruytier

[Ruys de Beerenbrouck, jhr. Charles Edmond Marie]
RUYS DE BEERENBROUCK (jhr. Charles Edmond Marie), geb. te Venlo 7 Juni
1789, overl. te Maastricht 11 Nov. 1863, was de zoon van jhr. Mr. E.H. Ruys de
Beerenbrouck, die volgt, en C.M.A.P. v a n A e f t e r d e n .
Hij werd op 3 Juli 1816 bij Kon. besluit benoemd tot lid der Provinciale staten voor
de eigenerfden van Limburg en bij dat van 16 Aug. 1818 tot commissaris in het
district Hasselt. Hij zette zich toen in die stad neder.
Hij werd 1 Juni 1820 in het district Kessel, aan hetwelk hij in 1817 was toegewezen,
niet herkozen, maar denzelfden dag gekozen door de eigenerfden van het district
Heidhuizen tot plaatsvervangend lid. Toen het bleek, dat de gekozene reeds lid der
Staten was, trad Ruys vanzelf als lid op.
In 1824 verzocht hij ontslag als zoodanig. Toen de Koning, aan wiens goedkeuring
zulk een tusschentijdsch ontslag toen onderworpen was, inlichting verzocht over
de reden van die aanvraag, werd hem door den gouverneur van Limburg geantwoord,
dat Ruys meer belangen in het zuidwesten dan in het noorden van Limburg had en
hoopte, bij de volgende verkiezingen in het zuidwesten weder gekozen te worden.
Hij verkreeg nu bij besluit van 9 Sept. 1824 ontslag. Zijn hoop werd niet beschaamd,
want hij werd 1 Juni 1825 zoowel door den raad der stad Hasselt, als door de
eigenerfden in het kiesdistrict Zonhoven gekozen. Hij nam de benoeming voor
Hasselt aan.
Daar het bekend was, dat hij voorstander van het huis Oranje was, werd hij 25
Oct. 1830 door het belgische voorloopig bestuur als districtscommissaris ontslagen.
Ook zijn betrekking als lid der Staten moest hij opgeven. Van eenige betrekking in
belgischen dienst wilde hij niets weten. Nadat de oostelijke helft van Limburg in
1839 weder nederlandsch geworden was, verhuisde hij in 1843 van Hasselt naar
Maastricht.
Op 3 Juni 1845 werd hij door de ridderschap der nederlandsche provincie Limburg
opnieuw tot lid der Staten gekozen en deze kozen hem 9 Mrt. 1847 tot lid van
Gedeputeerde staten.
Na de invoering der provinciale wet werd hij als lid der Staten herkozen op 3 Sept.
1850, nu in het kiesdistrict Weert. De nieuwe Staten herkozen hem o p 25 d.a.v.
als Gedeputeerde.
Bij zijn periodieke aftreding in 1862 verzocht hij als lid der Staten niet herkozen
te worden en werd hij 13 Mei 1862 vervangen. Vanzelf hield dus ook met 1 Juli
d.a.v. zijn lidmaatschap van Gedeputeerde staten o p .
Hij heeft in 1848 veel gedaan om de beweging voor losmaking van Limburg van
Nederland en algeheele opneming in den duitschen bond, die onder de leiding van
baron van Scherpenzeel Hensch op het platteland en van Mr. van Wintershoven te
Maastricht een korten tijd veel veld won, tegen te werken.
Hij noemde zich sedert 1843 v a n B e e r e n b r o e k , zijn afstammelingen hebben
den ouden naam weder aangenomen.
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geb. 20 Aug. 1809, overl. 7 Juni 1892, bij wie hij 3 zonen en 2 dochters had. Een
der zonen was jhr. Mr. G.L.M.H. R u y s d e B e e r e n b r o u c k , lid der Tweede
Kamer, minister van Justitie en commissaris der Koningin in Limburg.
Ramaer

[Ruys de Beerenbrouck, jhr. Mr. Eduard Hieronymus]
RUYS DE BEERENBROUCK (jhr. Mr. Eduard Hieronymus), geb. te Venlo 21 Juli
1759, overl. o p het kasteel Beerenbroek bij Geldern 9 Juli 1832, was de zoon van
A r n o l d E m a n u e l R.d.B. en M a r i a A n t o i n e t t a M a x i m i l i a n a
M a r g a r e t h a T h e r e s i a v a n S o n . Hij verkreeg te Leuven het diploma van
licentiaat in de rechten en volgde zijn vader op als raad en ontvanger-generaal der
domeinen van het huis Oranje in Opper-Gelder en het land van Grave en Kuik; hij
was een warm voorstander van den prins en zijn zoon den erfprins, later koning
Willem I. In 1799 trachtte hij zijn omgeving, evenals H.J. Michiels van Kestenich,
voor een vereeniging van Noord- en Zuid-Nederland onder den erfprins over te
halen, doch eerst in 1815 is dit gelukt. Hij ging nu te Maastricht wonen en werd daar
administrateur van 's Rijks schatkist over de provincie Limburg en lid van den
stedelijken raad. Uit eerstgenoemde betrekking ontving hij op zijn verzoek in Apr.
1827 eervol ontslag. Bij de afscheiding in 1830 vestigde hij zich op zijn duitsche
bezitting.
Hij huwde 16 Aug. 1781 C l a r a M a r i a A n n a P h i l i p p i n a v a n
A e f f e r d e n , geb. 12 Juli 1762, overl. 10 Jan. 1847, bij wie hij 3 zonen, van wie
Ch. E.M. voorgaat, en 4 dochters had.
Ramaer

[Ruijsch, Mr. Coenraad Nicolaaszoon]
RUIJSCH (Mr. Coenraad Nicolaaszoon), denkelijk geb. te Maastricht 1583, overl.
1656, was j.u. lic., April 1649 door keizer Ferdinand III tot ridder des H. Rijks
verheven, raad van Dordt 1614, 1615, 1643, schepen 1624, 1631, 1632,
burgemeester aldaar 1653, 1654, rentmeester der domeinen van den prins van
Oranje te Hooge en Lage Zwaluwe 1637, gezant in Oostenrijk (zie Maandbl. Ned.
Leeuw 1893, 70), gecommitteerde raad van Holland en West-Friesland 1645-1648
(zie Batav. Illustr., 1457), ordinaris-gecommitteerde ter Staten van Holland,
gecommitteerde ter admiraliteit op de Maas 20 Oct. 1626 (Alg. Ned. Familieblad I,
34, 26).
Hij kocht 1652 de Sint Jacob de Meerdere-kapel te Dordt in de Groote Kerk. Boven
het hek de wapens: Ruijsch, Beveren, en binnen in, de wapenkas: de wapens met
de kwartieren Ruijsch, Samelaer, Eijnatten, Kamp, Velden v. Ulft, Passart v.
Blitterswyck, Keerskorf, Klompen Mecher. Hij huwde 3 Juni 1608 te Dordt M a r i a
v a n B e v e r e n , geb. te Dordt 1585, dochter van Willem, heer van Strevelshoek,
raad en burgemeester der stad en van Emerentia v.d. Eynde.
van Beurden

[Ruysch, Joannes Ignatius]
RUYSCH (Joannes Ignatius) of R u i s , priester, geb. te Utrecht, overl. te Amsterdam
25 Dec. 1680. Hij was advocaat te Utrecht en licentiaat in de beide rechten, toen
hij overging tot de Katholieke kerk. Hij volgde de godgeleerde studies, werd priester
gewijd en was 1656 met goed gevolg werkzaam in Rotterdam bij pastoor Joh. van
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Heumen. Toen 1658 de onversaagde Ch. Vermeulen, pastoor te Stompwijk, uit zijn
parochie gevangen werd weggevoerd en verbannen, is J.I. Ruysch in zijn plaats
gesteld in een gedeelte der parochie. In een brief, uitgegeven in Oudh. van Rijnland,
klaagt Vermeulen, dat Ruysch geen geschikte opvolger voor hem is geweest. Hij
was de man niet om zoo'n zwaren last te dragen en kon het met de boeren niet
goed
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vinden. Niet lang daarna werd J.I. Ruysch overgeplaatst naar Ankeveen. Toen de
Franschen Utrecht hadden ingenomen 1672 en vrije uitoefening van den godsdienst
hadden afgekondigd, werd Ruysch benoemd tot officiaal of geestelijken rechter van
den vicaris te Utrecht. Als zoodanig trad hij 1672 op te Hilversum (Bat. Sacr. 153).
Bij den terugkeer der Franschen, 1673, verviel het ambt van officiaal en was J.I.
Ruysch zonder standplaats, zoo klaagt de vicaris Neercassel 1674. 1676 werd hij
pastoor te Amsterdam in de statie in de Vinkenstraat als opvolger van Henr. Croock,
overl. 9 Juni 1676 (niet 1679 zooals in de Batavia Sacra Il, 410).
Hij werd 31 Dec. 1680 begraven in de Nieuwe kerk te Amsterdam.
Zie: De Katholiek LXII, 241, 250; Archief aartsb. Utrecht X, 233, XX, 456, XXIV,
445; Bijdr. bisdom Haarlem XVII, 84, XXVII, 152, XXVIII, 290, 425.
Fruytier

[Ruijsch, Mr. Nicolaas Coenraadszoon]
RUIJSCH (Mr. Nicolaas Coenraadszoon), als student ingeschreven te Leiden 24
Sept. 1627, oud 20 jaar, geb. te Dordrecht 1607, ambassadeur in Denemarken,
secretaris van het buitengewoon gezantschap naar Engeland, schepen van Dordt
1638, 1639, raadpensionnaris aldaar 1640-1650, griffier der Staten Generaal
1650-1670. 15 Juli 1637 in den adelstand verheven door Karel I van Engeland en
zijn wapen, van goud met een keelen kruis, vermeerderd met vrijkwartier, waarin
een keelen roos. Ook Denemarken schonk hem in hetzelfde jaar een deenschen
adelstitel.
Hij ondertrouwde te Leiden 1 Oct. 1642 en trouwde te 's Gravenhage 5 Oct. 1642
met E l i z a b e t h P a e d t s of P a e t s , geb. 1621, overl. 1670, dochter van Mr.
Willem P., burgemeester van Leiden, en Marie Jacobsdochter Heeremans.
Hij overleed te 's Gravenhage 3 November 1670.
van Beurden

[Ruysdael, Izaäck van]
RUYSDAEL (Izaäck v a n ), veelal genoemd I z a ä c k R u y s d a e l , geb. te Naarden
in 1599, begr. te Haarlem in de Nieuwe Kerk 4 Oct. 1677, broeder van Jacob Jacobsz
en Salomon van R., die volgen. Hij was een zoon van den naardenschen kistenmaker
J a c o b J a n s z d e G o y e r en vestigde zich na diens dood (1616) met zijn
broeder Salomon te Haarlem. Hij was van beroep (ebbenhouten) lijstenmaker, maar
stond daarnaast bij het St. LucasgiIde te Haarlem te boek als kunstkooper en
leerknecht (Ieerlingschilder). Als ‘Y s a a c q d e G o y e r , weduwenaer van Naerden’,
huwde hij op 12 Nov. 1628 te Haarlem met M a y k e n C o r n e l i s d r ; vermoedelijk
werd het volgend jaar uit dit huwelijk de groote landschapsschilder Jacob Izaacksz
van R. geboren (zie kol. 902) (mogelijk was deze evenwel uit een vorig huwelijk van
Izaäck). Spoedig volgde Izaäck evenwel het voorbeeld van zijn oudsten broeder
Jacob en noemde zich (van) Ruysdael, zie het art. Jacob Jacobsz R. In de rollen
van de kleine Bank van Justitie te Haarlem komt hij in Sept. en Nov. 1628
respectievelijk voor als ‘Isaeck patroonmaker’ en ‘Ysack ebbelijstmaker’, woonachtig
in de Smedestraat over de Bastaertpijp (een herberg, waar toenmaals de schilder
Cornelis Kittensteyn gevestigd was). In 1643 woonde hij in de Zijlstraat, in 1646 in
de Ridderstraat te Haarlem. Na den dood van zijn tweede vrouw huwde Izaäck den
9en Mrt. 1642 te Haarlem met B a r b e r t j e H o e v e n a e l s , die 12 Jan. 1672 op
het kerkhof der onvermogenden te Haarlem werd begraven. Uit dit derde huwelijk
werd één dochter geboren, M a r i a , die
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zich in 1660 op 17-jarigen leeftijd in de Gereformeerde kerk te Haarlem liet doopen
en in 1673 huwde met J o o s t v a n d e r H u l s t . Het schijnt dat Izaäck zelf tot de
Doopsgezinden bleef behooren, al vindt men zijn naam niet onder de lidmaten der
vlaamsche gemeente, waarbij zijn broeder Salomon was ingeschreven.
Izaäck van R. stelde in het geheel geen orde op zijn zaken. Nu eens betaalde hij
zijn schulden (huishuur) niet, dan weer leverde hij de bij hem bestelde waren niet
af of kwam hij zijn verplichtingen als commissionnair in schilderijen niet na. In vele
daaruit voortvloeiende processen werd hij veroordeeld. Meestal kwam het dan tot
een regeling met zijn schuldeischers, waarbij hij beloofde zijn schuld in kleine
termijnen at te betalen. Een en ander geeft geen hoogen dunk van zijn financiën.
Na 1646 schijnt zijn financieele toestand evenwel te zijn verbeterd, omdat zijn zoon
Jacob hem steunde. In ruil voor de vele geldsommen, die hij van Jacob leende,
cedeerde Izaäck in 1668 aan zijn zoon al zijn roerende goederen. De vader schijnt
dan ook grootendeels op kosten van zijn zoon, die over flinke inkomsten moet
hebben beschikt, geleefd te hebben.
Vermeld moet nog worden, dat Jan van Goyen in 1634 ten huize van Izaäck van
R. verbleef; laatstgenoemde moest in dat jaar voor van Goyen ƒ 3 boete betalen
omdat het hem als leerknecht niet geoorloofd was een ander schilder te zijnen huize
te laten schilderen. Een en ander pleit voor de relaties tusschen van Goyen en de
Ruysdaels.
W. B ü r g e r heeft voor het eerst in de Gazette des Beaux Arts 1869, I, 179 de
aandacht gevestigd op Izaäck van R. en schreef hem enkele schilderijen toe, die
verwantschap vertoonden met het werk van Jacob v.R., zonder diens hoogte te
bereiken. B o d e begroette deze ontdekking met sympathie (Zeitschrift für bild.
Kunst VII, 1872, 170) en liet de toeschrijvingen door andere volgen. Ondanks het
protest van W u r z b a c h in laatstgenoemd tijdschrift (1877, 381), hebben zich
eenige toeschrijvingen van B o d e tot den huidigen dag gehandhaafd, te meer daar
B r e d i u s in oude inventarissen (o.a. in die van Jan Miense Molenaer) Izaäck
eenige malen als schilder vermeld heeft gevonden. Bovendien was volgens
H o u b r a k e n Izaäck de leermeester van den landschapschilder Isaäc Koene.
Men schrijft aan Izaäck toe een tweetal weinig beteekenende met IVR gesigneerde
landschappen (te Müchen en Frankfort a.M.), verder een tweetal ongesigneerde in
het Karl-Friedricb-Museum te Berlijn (afb. 10 bij R o s e n b e r g ) en in het museum
te Bordeaux. Een teekening van hem bevindt zich in het Kupferstichkabinett te
Berlijn.
Zie: A. v a n d e r W i l l i g e n P z n ., Les artistes de Harlem (1870), 253 e.v.;
E m i l e M i c h e l , Jacob van Ruysdael et les paysagistes de l'école de Harlem
(Paris 1890), 17-18; Oud-Holland 1915, 19 e.v., 1919, 126; W u r z b a c h ,
Künstlerlexikon, i.v.; K.E. S i m o n , Jacob van Ruisdael, Eine Darstellung seiner
Entwicklung (diss. Berlin 1927, herdr. 1930), 5; J. R o s e n b e r g , Jacob van
Ruysdael (Berlin 1928), 16; verder de bronnen vermeld in het art. Jacob Jacobsz
van Ruysdael.
Wijnman

[Ruysdael, Jacob Jacobsz van]
RUYSDAEL (Jacob Jacobsz v a n ), geb. te Naarden omstreeks 1594, overl. aldaar
1656, oudste broeder van Izaäck, die voorgaat, en Salomon, die volgt. Zijn vader
J a c o b J a n s z d e G o y e r (geb. te Blaricum omstr. 1560, overl. te Naarden in
1616) was een welgesteld kistenmaker en tevens kiesgerechtigd burger van Naarden.
De zoon nam den naam R u y s d a e l aan, naar
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een landgoed van dien naam in de onmiddellijke nabijheid van Blaricum,
waarschijnlijk omdat de vader afkomstig was van dit landgoed of aldaar landerijen
bezat. Voor het eerst komt Jacob Ruysdael in 1619 voor op de lijst der
kiesgerechtigde burgers van Naarden, zoodat hij vermoedelijk in genoemd jaar
meerderjarig werd. Hij schijnt aanvankelijk evenals zijn vader tot de gemeente der
Doopsgezinden behoord te hebben, doch uit het feit, dat hij in 1620 als schepen
van Naarden voorkomt, blijkt, dat hij toenmaals reeds de leer der heerschende kerk
had omhelsd. In 1621 was hij raad van Naarden, in 1623, 1626, 1631, 1638, 1646
en 1654 wederom schepen. Als kistenmaker was hij woonachtig in de Peperstraat,
sinds 1631 in de Vrouwenstraat te Naarden.
Reeds weduwnaar huwde hij in 1627 in de Gereformeerde, kerk te Naarden met
A g n i e s g e J a n s d r , een dochter van J a n J o c h e m s z . Daarna hertrouwde
hij omstreeks 1645 met D e l i a a n t j e D i r k s d r , uit welk huwelijk in 1646 een
dochter T r i j n t j e werd geboren. Zijn weduwe trouwde na zijn dood in 1657 met
Hans Bartelsz Bonnet.
Zijn jongere broeder P i e t e r was te Naarden geboren omstreeks 1596 en vestigde
zich als lakenhandelaar te Alkmaar, waar hij in 1644 overleed. Deze noemde zich
P i e t e r J a c o b s z d e G o y e r . Diens dochter G e e r t j e (uit zijn tweede huwelijk
met M a r i t g e C l a e s d r . P r o y ) trouwde in 1664 te Haarlem met den schilder
Jacob Salomonsz van Ruysdael, haar neef, die volgt.
Zie: A. S c h e l t e m a in Aemstel's Oudheid VI (1872), 98; Navorscher XXXVII
(1887), 129 (waar hij abusievelijk J a n wordt genoemd); S. K a l f f , De
Ruysdaelfamilie in Elsevier's Maandschrift (1919), 321; H.F. W i j n m a n . Het leven
der Ruysdaels in Oud-Holland (1932), 49 e.v., 173 e.v.; d e z ., Dr. Jacob van
Ruisdael, landschapsschilder en medicus in de Nieuwe Rott. Courant, 10 Mrt. 1932
(avondblad).
Wijnman

[Ruysdael, Jacob Salomonsz van]
RUYSDAEL (Jacob Salomonsz v a n ), geb. te Haarlem in 1630, overl. aldaar 13
Nov. 1681 op 51-jarigen leeftijd, kunstschilder. Hij was een zoon van Salomon van
Ruysdael, die volgt; zijn moeder was vermoedelijk uit het geslacht v a n S o r g e n .
In 1664 werd hij ingeschreven als lid van het haarlemsche St. Lucasgilde; in hetzelfde
jaar (3 Febr.) huwde hij met zijn 26-jarige nicht G e e r t j e P i e t e r s d r d e G o y e r
(zie het art. over Jacob Jacobsz Ruysdael, dat voorgaat). In 1665 werd hij
beschuldigd van ongeoorloofden omgang met zijn dienstmaagd Sara Harmansdr,
doch hij wist zich van deze blaam te zuiveren. Niettemin vond hij het blijkbaar
raadzaam naar Amsterdam te verhuizen: op 30 Juli 1666 leverden hij en zijn vrouw
hun attestatie in bij de Vlaamsche Gemeente der Doopsgezinden te Amsterdam,
tot welke gemeente beiden behoorden (in Haarlem heette deze gemeente, waartoe
reeds Salomon van Ruysdael had behoord, de Vereenigde Vlaamsche, Hoogduitsche
en Friesche Gemeente). In Amsterdam schijnt het den schilder niet buitengewoon
voor den wind gegaan te zijn; hij was verplicht een kousenwinkel op te zetten om
in de behoeften van zich en zijn gezin te voorzien. Op 19 Febr. 1673 hertrouwde hij
met een geheel onbemiddelde gereformeerde vrouw, de 28-jarige A n n e t j e
J a n s d r . C o l i j n . Hij woonde toenmaals in de Kalverstraat; vermoedelijk woonde
zijn neef Jacob Izaäcsz van Ruisdael hier bij hem in. Laatstgenoemde was getuige
bij het opmaken der huwelijksche voorwaarden. Later werd Jacob Salo-
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monsz ziek en leed hij aan vlagen van krankzinnigheid. Zijn gezin moest in dien tijd
door de kerk worden ondersteund. Toen zijn toestand een verblijf te zijnen huize
niet langer gedoogde, werd hij naar zijn geboortestad Haarlem getransporteerd en
daar in het Aalmoezenierswerkhuis ondergebracht. De kosten hiervoor, ten bedrage
van ƒ 120 per jaar, zouden gedeeltelijk door de Doopsgezinde gemeente, gedeeltelijk
door zijn vrienden worden betaald. Ongeveer tien dagen na zijn aankomst te
Haarlem, stierf hij evenwel; den 16. Nov. 1681 werd hij op het St. Annakerkhof aldaar
(waar de onvermogenden werden begraven) ter aarde besteld.
Zijn weduwe woonde na zijn dood op de Lauriergracht te Amsterdam en liet op
30 Jan. 1682 haar vier kinderen, S a l o m o n , M a r i j k e n , J a c o b en P i e t e r , in
de Gereformeerde kerk (Westerkerk) aldaar doopen.
Jacob Salomonsz van R. wordt beschouwd als een leerling van zijn vader Salomon
en daarna van zijn neet Jacob Izaäcsz van R.; zijn werk sluit althans aanvankelijk
nauw bij dat van zijn vader aan, terwijl hij later ook de watervallen van zijn grooten
neef tot voorbeeld neemt. Hij blijft echter ver achter bij beiden; zijn kleuren zijn veel
harder, terwijl hij ook in zijn uitvoering veel droger is. Zijn schilderijen zijn gedateerd
van 1651 tot 1669. Zijn belangrijkste werk is een Boschpartij in het Museum Boymans
te Rotterdam (1665), gesigneerd JvR ineengestrengeld. Het Rijksmuseum te
Amsterdam bezit van hem een landschap uit de omstreken van Haarlem (als voren
gedateerd en gesigneerd). Andere stukken van zijn hand vindt men in de musea te
Bordeaux (drie stuks, waarvan één gedateerd 1669), Brunswijk, Kassel, Koblenz,
Kopenhagen, München enz. De nos. 240, 291, 608, 609 en 1038 in H o f s t e d e
d e G r o o t 's catalogus der werken van Jacob Izaäcsz van R. (Beschreibendes
und kritisches Verzeichnis der Holl. Maler IV) schrijft S i m o n toe aan Jacob
Salomonsz van R.
Zie: E m i l e M i c h e l , Jacob van Ruysdael et les paysagistes de l'école de
Harlem (1890), 24, 25; W u r z b a c h , Künstlerlexikon i.v.; S i m o n , Jacob van
Ruysdael, 73-76, 80; verder de bronnen bij de andere art. van Ruysdael opgegeven.
Wijnman

[Ruysdael, Salomon van]
RUYSDAEL (Salomon v a n ), schilder, geb. te Naarden omstr. 1602 en begraven
ald. 1 Nov. 1670; hij was de broeder van Is. v. Ruysdael, en waarschijnlijk een
leerling van v.d. Schoeft en misschien van Jan v. Goyen, volgens anderen van Es.
v.d. Velde; omstr. 1616, na den dood van zijn vader, trok hij naar Haarlem; in 1623
kwam hij in het haarlemsche gilde. Hij noemde zich toen nog S a l . d e G o y e r .
Ampsing, in zijn boek over Haarlem, roemt hem reeds in 1628; zijn naam was toen
Ruysdael; in 1648 had hij zitting in het bestuur van het gilde; S.v.R. was zeer
vermogend. In 1660 verloor hij zijn vrouw door den dood. Als zijn leerling wordt in
1637 Hendr. Piet de Hout genoemd. H o u b r a k e n vertelt ons van hem, dat hij een
soort kunstmatig marmer uitgevonden had, dat tot vazen, vaten enz. kon gevormd
worden.
S.v.R. schilderde riviermonden en kanaallandschappen met stoffage, en
boerderijen onder hooge boomen met wagens. Verder kennen wij van hem twee
vogelstillevens en twee ruitergevechten. Zijn werken worden dikwijls verward met
die van v. Goyen, waarop zij veel lijken, doch die van v.R. zijn grauwgroener en
loodgrauwer dan die van v. Goyen; zijn boomen zijn soms, evenals die van v. Goyen,
als slangen,
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doch meer en meer zien wij bij R. scherpere tegenstellingen in de kleuren en een
vastere vormgeving. S.v.R. was de jongste van de twee en toen v.G. bij E.v.d. Velde
in de leer was gegaan, was S.v.R. pas 12 jaar oud. Daar vooral R.'s landschappen,
d.w.z. die na 1630, op die van v. Goyen lijken, is het waarschijnlijker, dat hij v.
Goyen's leerling was, dan dat zij tegelijkertijd bij E.v.d. Velde in de leer waren. Ook
waren S.v.R. en J.v. Goyen van een geheel verschillende natuur, de eerste was
rustig, v.G. zeer onrustig, de laatste was arm, v.R. daarentegen vermogend, niet
ondernemingslustig en zeer gezien. En terwijl v. Goyen in den loop der tijden telkens
veranderde in zijn manier van schilderen en verschillende motieven gebruikte, toont
v.R. weinig verandering in zijn kunst. Zijn rivierlandschappen hebben op den
voorgrond dikwijls een koolzwart gedeelte, de oever is neutraal donker, het geel
vinden wij in rivier en lucht; in de laatste dikwijls een vrij sterk blauw. Zij zijn in het
begin - vooral die met beboschte oevers, booten en veeren - naar achteren
tooneelachtig afgesloten; later - met een uitkijk op fijn-levendig bewogen rivieroevers,
met levendig verkeer voor herbergen - meer roodbruin (onder invloed van
Rembrandt); van een warm blauwe kleur is dan de lucht, met roomkleurige wolken;
hij weet het zomerlandschap op den laten namiddag bijzonder goed weer te geven.
Bij S.v.R. bestaat de compositie gewoonlijk uit een lichten en een donkeren driehoek
en er is een continueerende aaneensluiting naar den achtergrond toe merkbaar.
De meeste Prentenkabinetten bezitten teekeningen van hem, zoo heeft het
amsterdamsche een paar groote riviergezichten.
Naar zijn werk graveerden o.a.: S.v. Os, Legrand, L. Gaucherel, C. Apostool,
A.v.d. Haer, W. Unger, P. Duret.
Zie: A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II, 523; W. B o d e , Die Meister
der holl. und vläm. Malerschule (Leipzig 1917), 162; C. H o f s t e d e d e G r o o t ,
Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke der hervorrag. holl. Maler
des 17ten Jahrh. (Paris-Esslingen 1911) dl. IV; W. V o g e l s a n g , (Uit onzen
Bloeitijd), De Schilderkunst (Baarn 1913); W. S t e e n h o f f , De Nederlandsche
Schilderkunst in het Rijks-Museum I, 145, II, 20, III, 28; gegevens in Rijks
Prentenkabinet te Amsterdam; H.F. W i j n m a n in Oud-Holland 1932.
J.M. Blok

[Ryckenroy, Mr. Jan van]
RYCKENROY (Mr. Jan v a n ), stadsschrijver of secretaris der stad Roermond. Hij
aanvaardde dat ambt na den dood van zijn voorganger Mr. Petrus Bosman (4 Dec.
1604) en bekleedde het tot 10 Dec. 1637, toen hij zijn ontslag nam. Hij was tevens
secretaris der Landsvergadering, waarvoor hij een jaarwedde van 150 gulden genoot.
Ook nadat hij als stadssecretaris had bedankt, bleef hij laatstgenoemde betrekking,
waaraan weinig werk verbonden was, nog eenige jaren waarnemen. Hij is de schrijver
eener kroniek der stad Roermond van 1562-1638, welke vooral uit militair oogpunt
van belang is en de voornaamste lotgevallen der stad gedurende den 80-jarigen
oorlog uitvoerig behandelt. Het handschrift, groot 248 bladzijden in folio, op zwaar
papier, is met zorg en een duidelijke hand geschreven; het bevond zich onder de
nalatenschap van Hendrik van Daell, geboortig uit Roermond, in 1870 te Gelder
overleden, en is, voorafgegaan door een inleiding, in druk uitgegeven door
F r i e d r i c h N e t t e s h e i m in de Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de
Limbourg VII (1870), 429-487, X (1873), 97-344, XII (1875), 248-386.
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Zie: Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg VII (1870), 432; A.F.
v a n B e u r d e n , Het Roermondsche regeeringsgeslacht van Wessem (Sittard
1906), 64.
Verzijl

[Rijckewaert, Carolus]
RIJCKEWAERT (Carolus), geb. te Utrecht 1582 (?), overl. aldaar 1 Jan. 1650. Hij
werd predikant te Oostvoorne in 1604, te Utrecht in 1607. Remonstrantschgezind
onderteekent hij (hoewel later, zie H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert II, Amst. 1875,
21) de remonstrantie van 1610 en is hij op de vergadering van 5 Maart 1619 te
Rotterdam aanwezig (dl. II, kol. 1469-72 in voce: Johannes Wtenbogaert). Hij was
door de vroedschap reeds afgezet 18 Febr. 1619. Daarna is hij 8 Juli op Hazenberg
gevangen gezet en 7 Aug. bij zijn lotgenooten naar Waalwijk gebannen, buiten de
Vereenigde Provinciën. Hier schreef hij een weerlegging van zijn vonnis, die door
Wtenbogaert is bewaard in Kerckelijcke Historie (Rott. 1647), 1165-96. De
remonstrantsche vergaderingen te Waalwijk en die op 30 Sept. en 4 Oct. 1619 te
Antwerpen heeft hij ook bijgewoond. Toen zijn vrouw te Utrecht zeer ernstig ziek
was, en de toegang tot haar hem geweigerd werd, wist hij zich midden op den dag
in een mand verborgen in zijn woning te laten dragen; zijn vrouw stierf in zijn armen.
Sedert dien tijd zwierf hij predikend in en buiten het land rond. Na de ‘conspiratie’
tegen Maurits van 1623 schreef hij een ‘verklaring ter zijner ontlastinge’ (J. K o k ,
Vaderl. Woordenboek XXVI, 22-36). In 1623 was hij korten tijd te Hamburg; in 1629
en 1630 bediende hij de utrechtsche Remonstrantsche Gemeente; in 1630 ook
Amsterdam. Op 8 Oct. 1631 werd hij weer voor vast verbonden aan Utrecht. Van
hier uit heeft hij veel voor de Remonstrantsche Broederschap gedaan. Ook heeft
hij Wtenbogaert geholpen bij het schrijven van zijn Kerckelicke Historie (sedert
1639), en in 1644-46 gearbeid aan het verkorten der Onderwijsinge in de christel.
religie (na den dood van Wtenbogaert). Nog is hij begonnen om Wtenbogaerts
geschiedenis te vervolgen, doch de dood belette de voltooiing van dezen arbeid
(vgl. dl. I, kol. 781 v., in voce Bernardus Dwinglo).
Sedert 1639 was Petrus Taurinus hem als helper toegevoegd.
Hij schreef: Een korte brief aende Remonstranten, streckende om haer met
kloeckmoedicheydt te onderstutten (1627); Brief aen de verdruckte ghemeynte Jesu
Christi binnen der stadt Utrecht (1619); Kort vertoogh van den schuldighen plicht
der Christenen tot het gebruyck des H. Avontmaels (Rott. 1640) en het werkje,
genoemd bij Corn. Dunganus (dl. VIII, kol. 440 v.).
Zijn portret is gegraveerd door C. de Passe en door R. Vinkeles naar J. Buys,
voorkomend in J. Kok, Vaderl. Woordenb. XXVI (1792).
Zie behalve het reeds genoemde: B. G l a s i u s , Biogr. Woordenboek ('s
Hertogenb. 1856) III, 244-246; J. T i d e m a n , De remonstr. broederschap, Biogr.
naamlijst (Amst. 1905), 35, 68, 79, 860, 275, 306-311, 444, 478; H.C. R o g g e ,
Johannes Wtenbogaert (Amst. 1874-76) I, 93, 105, 246, 319, II, 21, III, 9, 124, 145,
208, 228, 293, 316 v., 332, 337 v., 340; Catalogus van handschriften Rem. Gem.
Rotterdam (Amst. 1869), no. 155, 288, 1014, 1722-1740; A.C. D u k e r , Gisb. Voetius
(Leid. 1893-1915) II, 14, 39 v.; J.I. van D o o r n i n c k , Bibliotheek van Nederl.
anonymen en pseudon. ('s Gravenhage, Utrecht 1870), no. 806 v., 1099, 4953; G.
B r a n d t , Historie der Reformatie II (Amst. 1674), 906, III (Rott. 1704), 390-392,
750-754, 957-959, 970; A.H.
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H a e n t j e n s , Simon Episcopius (Leid. 1899), 67 en passim; R e i t s m a e n v a n
V e e n , Acta III, 226, 258, 277, VI, 329, 343, 361-363; Kerkelijk Handboek (1907)
Bijl., 144, (1910) Bijl., 166; J. T i d e m a n , De stichting der remonstr. broederschap
(Amst. 1871-72), register in dl. II.
Knipscheer

[Rijckewaert, Theophilus]
RIJCKEWAERT (Theophilus), overl. in den Briel 4 Febr. 1658, oud 80 jaar. Hij was
van 1610 tot 1619 predikant in den Briel. Hij onderteekende de bekende
Remonstrantie op 14 Jan. 1610, en de ‘nadere unie en verbintenis der
Remonstranten’ van 1 Maart 1617. Hij was ook de schrijver van het latijnsche
geschrift, dat de Remonstranten indienden bij de zuidhollandsche synode te Delft
in Oct. 1618 tot verklaring van hun gevoelens, en behoorde tot de geciteerden voor
de dordtsche synode op 16 Nov. 1618. Van Dordrecht uit richtte hij een brief aan
zijn kerkeraad (7 Mei 1619), waarin hij de afkondiging van de ‘canones’ meedeelde.
Op 6 Juli is hij met de andere ballingen naar Waalwijk gevoerd; dáár en te Antwerpen
was hij in de remonstrantsche vergaderingen aanwezig. Tegen 16 Maart 1621 is
hij naar Rotterdam geroepen om de remonstrantsche confessie mede te lezen. Ook
was hij op de vergadering van 1629. Intusschen was hij sedert ongeveer 1627
remonstrantsch predikant in den Briel, sedert ongeveer 1632 vast aangesteld. De
vergadering van 6 Mei 1643 te Rotterdam woonde hij bij en in die van 20 Juli 1650
werd hem opgedragen het Nieuwe Testament te vertalen, wat hij evenwel niet heeft
volbracht.
Zijn portret is gegraveerd door H. Bary naar H.M. Sorgh.
Zie: J. T i d e m a n , De remonstr. broederschap, Biogr. naamlijst (Amst, 1905),
35, 244-248, 314, 328 v.; G. B r a n d t , Historie der Reformatie III (Rott. 1704), 45,
129, 199, 202, 211, 245, 247, 251, 353, 665; Historisch Verhael van 't ghene sich
toeghedraeghen heeft binnen Dordrecht ... (z. pl. 1623), passim; R e i t s m a e n
v a n V e e n , Acta III, 177, 211 v., 226, 229, 239, 290, 294, 302, 344; Archief voor
Ned. Kerkgesch. VII (1899), 1-57, over den Briel vóór 1618; Kerkelijk Handboek
(1907) Bijl., 107; Catalogus van handschriften Rem. Gem. Rotterdam (Amst. 1869),
no. 1741-43; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk I (Amst. 1911), 119, 135;
J. T i d e m a n , De Remonstrantie en het remonstrantisme (Haarl. 1851), 36; J.
T i d e m a n , De stichting der remonstr. broederschap (Amst. 1871-72), register in
deel II.
Knipscheer

[Rijcksz, Karel Franciscus]
RIJCKSZ (Karel Franciscus), geb. te Roermond (niet Meerlo zooals Habets zegt)
27 Dec. 1746, overl. te Roermond 24 Febr. 1805, zoon van K a r e l R., drossard
van het ambt Montfort, en M a r g a r e t h a M a r i a v a n B a e r l e , was eerst
kanunnik der collegiale kerk te Sittard en sedert 1788 pastoor te Montfort. Daar hij
den eed, door de fransche republiek gevorderd, niet wilde afleggen, werd hij 10 Juli
1798, terwijl hij in een burgerhuis de H. Mis las, door de gendarmen gevat en tot
deportatie veroordeeld. Hij kwam 1 Sept. 1798 met de overige ballingen uit Roermond
te la Rochelle aan; zij werden daags daarna met een schip naar het eiland Rhée
gevoerd, waar Rijckx tot 9 Febr. 1800 verbleef, toen hij uitgeput van ziekte en
ontberingen naar zijn vaderland mocht terugkeeren. Bij de organisatie der parochieën
kwam hij niet meer in aanmerking.
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Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond
1

(voortgezet door W. G o o s s e n s ) IV , 97-98 en de daar aangehaalde bronnen.
Verzijl
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[Rijen, Mgr. Antonius Wilhelmus van]
RIJEN (Mgr. Antonius Wilhelmus v a n ), geb. te Breda 6 Febr. 1831, overl. te Hoeven
8 April 1894, zoon van A d r i a n u s M a r i n u s en van C a t h a r i n a W o l t e r s ,
deed de voorbereidende en de hoogere studiën aan het College te Oudenbosch en
aan het seminarie te Hoeven, waar hij 17 Mei 1857 tot priester werd gewijd. De
bisschop van Breda zond hem naar de universiteit te Leuven, waar van Rijen zich
voornamelijk toelegde op de studie der H. Schrift en der oostersche talen; 20 April
1858 belastte men hem met het onderwijs der poesis aan het klein-seminarie van
het bisdom, terwijl hij reeds 23 Mei d.a.v. den leerstoel in de H. Schriftuur aan het
grootseminarie te Hoeven verkreeg; 13 Jan. 1875 werd hij kanunnik van het
bredasche kapittel en in 1881 belast met de leiding van het klein-seminarie, 18 Sept.
1883 volgde zijn benoeming tot president van het groot-seminarie te Hoeven. In
Mei 1886 werd hij geheim-kamerheer van Z.H. den Paus. Hij beoefende ook de
geschiedenis, wat vele zijner nagelaten geschriften bewijzen. Hij liet het archief van
het voormalig Guillielmieten-klooster te Huybergen naar de bibliotheek van het
seminarie te Hoeven overbrengen.
Zie: zijn necrologie in Taxandria I (1894), 89-90; Geschiedenis van het ambt, de
amnanie en de heerlijkheid Montfort (Thorn z.j.), 27-29.
Verzijl

[Rijk, Frans]
RIJK (Frans), van wiens levensloop geen gegevens te vinden zijn, richtte in 1680
een kunstgenootschap ‘In magnis voluisse sat est’ naast Nil. Vol. Ard. op en bood
aan de regenten van den schouwburg een vertaling van Racine's eerste treurspel
aan, waarvan spoedig een vertooning volgde. Deze eersteling werd tot 1740 door
een groot getal tooneelstukken, vertaald en oorspronkelijk, gevolgd. In chronologische
volgorde zijn het: Thebaïs of vijandelijke broeders (1680; 2e dr. 1719); Phedra en
Hyppolitus (1683), opgedragen ‘aan de Weledel-geboorene juffer, mejuffer Sofia
Huidekooper, jonckvrouwe tot Maarseveen’ (2e dr. 1724); Bajazeth (1684); Berenice
(1684, 1735); alle vier treurspelen, uit het Fransch van Racine; Agamemnon, uit het
Fransch (1727, 1741); Rodogune, prinsesse der Parthen, naar Corneille (1687,
1721, 1744, 1785); Heraklius (1695, 1735, 1762); Polieukte, Armenisch Martelaar,
‘P. Korneille nagevolgt’ (1707, 1724); De doorslepen Vleyer, blijspel, navolging van
Tartuffe (1707, 1728); De belachchelijke Erfgenaam of de baatzuchtige Juffer, blijspel
(1710, 1732); Atreus en Thyestes, uit het Fransch van de Cretillon (1711, 1751);
De hedendaagsche Bankroetier achterhaalt, kluchtspel (1713, 1734, 1736); Krispijn,
Dragonder, kluchtspel (1714, 1754); Andromeda, ‘verciert met zang, dans, konsten vliegwerken’ (1715), een netter druk dan die in 1699 ‘buiten des dichters opzicht
was uitgegeven’ (herdrukt 1730, 1739); Athalia, naar Racine (1716); Hester of de
Verlossingen der Joden, ‘na het Fransche gevolgt van den Heere Racine’ (1719),
dat volgens den drukker ‘in trant van vaarzen en zuyverheyt van taal Athalia niet
behoeft te wijken’ (ook met reien en stem); Don Pedroos geest of de gestrafte
baldaadigheid, tooneelspel (1721); De dood van Sinorika, Koning van Galatië, naar
Corneille (1722, 1729); De Dobbelaar naar Regnard's Le joueur, blijspel (1736);
Brutus naar Voltaire (1736); Het Vrouwtje van Ephesen of Luit gekreeten, Haast
vergeten, kluchtspel (1741); Absalon, naar het Fransch van Duché (1741).
Zie: Catalogus der Ned. Tooneelspel-dichteren (Delft 1743); Alphab. Overzicht
der Tooneel-
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stukken in de Bibl. van Johs. Hilman (Amst. 1878).
R. Zuidema

[Rijken, Theodorus Jacobus]
RIJKEN (Theodorus Jacobus), broeder F r a n c i s c u s X a v e r i u s , geb. te Elshout
gem. Oudheusden, Noord-Brabant, 30 Aug. 1797, overleed te Brugge 26 Nov. 1871.
Zijn eenvoudige ouders gaven hem een diep godsdienstige opvoeding. Op 25-jarigen
leeftijd kwam hij in aanraking met Mr. J. le Sage ten Broek (dl. VI, kol. 207), in
verband met den bijstand, dien hij dezen verleende in een opvoedingsgesticht voor
weezen. Hier rijpte bij hem het besluit zich geheel aan de opvoeding en onderwijs
van kinderen te wijden in een kloosterstichting. In de Nederlanden was dat niet
mogelijk door de bestaande wetten. Te voet ondernam hij de reis naar Rome, had
het voorrecht als een der twaalf apostelen bij de voetwassching door den Paus en
aan diens tafel aanwezig te zijn. Hij ontving dan de gebruikelijke herinneringsmedaille.
Hij keerde 1828 terug uit Rome en wilde onderweg in een Trappisten-klooster
intreden, maar merkte terstond, dat de groote afzondering en strenge boete zijn
roeping niet was. Hij vertrok naar Amerika, waar hij vele moeilijkheden ondervond.
Hier was hij een missionaris bij de Indianen behulpzaam, en kwam zoo in betrekking
met Mgr. Rosati, den bisschop van St. Louis. Deze steunde zijn plannen om een
congregatie te stichten voor de opvoeding der jeugd en zond hem naar België, dat
vrij was geworden, met aanbevelingsbrieven voor den bisschop van Brugge, Mgr.
Boussen, 1838. Ook deze keurde zijn plannen goed en stuurde hem, om een
proefjaar te doen, naar de paters Redemptoristen te St. Truyen. Zij bevonden, dat
de energieke man de geschikte persoon was, en Mgr. Boussen stond hem toe een
huis in te richten te Brugge in de Ezelstraat. 5 Juni 1839, na veel tegenstand en
opspraak, had hij enkele medebroeders gevonden te Gemert, N. Br., waaronder
zijn bijzonderen helperen medestichter, A n t o n i u s M e l i s , broeder I g n a t i u s .
Hij kwam ook in aanraking met den stichter van het doofstommeninstituut, Mart.
van Beek, conrector van de latijnsche school te Gemert. die zijn inrichting naar St.
Michielsgestel verplaatste, 1840. Aldaar verbleven een tweetal der broeders om de
methode van het onderwijs te leeren. De heer van Beek steunde mild de
ondernemingen der broeders (brief 1846).
In de groote moeilijkheden en tegenstand, verbonden aan elke kloosterstichting,
had Br. Rijken een uitmuntenden raadsman bekomen in den beroemden pater
Jezuïet, Isidoor van Kerkhoven. Deze steunde de wilskracht van den stichter in zijn
zware zorgen en leidde de jeugdige kloostergemeente op het moeilijke pad van een
volmaakt leven. Hij raadde hun als patroon den H. Franciscus Xaverius aan en
bewerkte de statuten der nieuwe congregatie, welke goedgekeurd werden door den
bisschop van Brugge 1846. De eerste broeders hadden 1843 het kloosterkleed
aangenomen. 1844 openden zij te Brugge hun eerste lagere school in zeer
bekrompen lokalen. 1846 legden 8 broeders met den overste. Broeder Franciscus
Xaverius, de kloostergeloften af. 1848-50 kwam de eerste school in Engeland tot
stand. Mart. van Beek had wegens verschil met het bestuur van zijn
doofstommeninstituut ontslag genomen. Hij vestigde zich 1850 te Brugge bij de
broeders Xaverianen. Hier was hij den overste behulpzaam bij de oprichting der
scholen in Engeland en in Louisville in Amerika 1854, waarheen hij zelf ook vertrok.
Broeder Xaverius stichtte nog huizen te Salford 1857, Manchester 1859. Het
volgend jaar besloot
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hij ontslag te nemen als algemeen overste en de ernstige financieele en andere
moeilijkheden aan jonger krachten toe te vertrouwen. Hij leefde stil en teruggetrokken
in het moederklooster te Brugge, zich verheugend in den bloei zijner gestichte
congregatie. Zijn trouwe medehelper Br. Ignatius Melis overleed te Preston (Engel.)
10 Febr. 1897. Thans telt de congregatie der broeders Xaverianen, verdeeld in drie
provinciën, negen huizen in België, vijf in Engeland en drie en dertig in Amerika,
alle gewijd aan het onderwijs.
Het moederhuis te Brugge bezit een geschilderd
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portret van den stichter. Afbeeldingen van hem vindt men in: A live sketch en het
werk van T i j c k .
Zie: Brother Francis Xavier Founder of the Xaverian Brothers. A live sketch
(Baltimore 1904); Fragments from the History of the Xaverian Brothers (Baltimore
1911); C h . T i j c k , Notices hist. sur les congrégations du XIX siècle (Louv. 1892),
25-26; A d . D u c l o s , Bruges et ses souvenirs, 497; S c h u t j e s , Gesch. bisd. 's
Hertogenbosch V, 85, 86; E. B u t a y e , S.J., Leven van P. Is. van den Kerckhove
(Gent 1895), 266-268.
Fruytier
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S.
[Sabrier, Johannes]
SABRIER (Johannes) was waterstaatsbeambte van het hooghcemraadschap
Rijnland en woonde als zoodanig op het huis Zwanenburg te Halfweg (thans
gemeente Haarlemmerliede), toen hij 15 Febr. 1788 benoemd werd tot
fabriek-landmeter, d.i. dezelfde betrekking als thans ingenieur, in dienst van het
hoogheemraadschap Delfland, ter standplaats Delft. Hij heeft daar verschillende
plannen tot strandverbetering onderzocht, eenige dammen op het strand tusschen
ter Heide en de Maas aangelegd en verder de gewone werkzaamheden tot
onderhoud en verbetering der uitwatering, duinbeplanting, toezicht op lagere besturen
enz. verricht.
Van Febr. tot Mei 1793 was hij door dijkgraaf en hoogheemraden van de
Hondsbossche in Noord-Holland in een commissie betreffende de zeeweringen van
dat hoogheemraadschap werkzaam. Op 5 Mrt 1795 inspecteerde hij op verzoek
namens de Staten van Holland de dijken der landen van Heusden en Altena en
bracht hij daarover verslag uit. Op 3 Sept. 1795 assisteerde hij bij een aanbesteding
vanwege de Hondsbossche.
Toen het agentschap (ministerie) voor de inwendige politie en het toezicht op de
dijken, wegen en wateren was opgericht, werd Sabrier zeer spoedig daarna als
deskundig ambtenaar aan dat agentschap verbonden, want hem werd op zijn verzoek
op 7 Juni 1798 eervol ontslag als fabrieklandmeter verleend. Bij het besluit van
ontslag werd door dijkgraaf en hoogheemraden hun leedwezen uitgesproken, dat
zij een zoo kundig man zouden missen en hem dank betuigd voor de bewezen
diensten. In welke betrekking hij bij de Bataafsche Republiek is aangesteld, is
onbekend, maar wel is bekend, dat hij bij decreet van het Uitvoerend bewind van
26 Juli 1800 benoemd werd tot een der 15 commissarissen-inspecteurs van den
waterstaat. Een hunner, Brunings (dl. I, kol. 498) werd eerste commissaris-inspecteur
en was de chef der overigen. Sabrier werd met S. Stapert aangewezen voor de
departementen Eems en Oude IJsel, bestaande uit de noordelijke provinciën met
het noordelijk deel van de Veluwe. Hem werd Zwolle als standplaats aangewezen.
Hij werd bij besluit van het Staatsbewind van 14 Oct. 1803 met ingang van 1 Nov.
d.a.v. buiten dienst gesteld, maar werd eenigen tijd op andere wijze geëmployeerd,
totdat hij in Jan. 1805 van rijkswege aangewezen werd als inspecteur-ingenieur van
het toen opgerichte heemraadschap de Mark en Dintel, ter standplaats Dinteloord.
De bedoeling van deze plaatsing en oprichting was de afsluiting van de Dintel,
waardoor de dijken langs Mark en
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Dintel niet meer aan overstrooming van brakwater blootgesteld zouden zijn. Het
departement Bataafsch Brabant zou gedurende 9 jaren ƒ 8000 's jaars in de kosten
van afsluiting bijdragen en uit de domeingoederen van den voormaligen stadhouder
in de baronie Breda werd een voorschot verleend. Nabij Dinteloord zouden in den
afsluitdijk een schutsluis en een uitwateringsluis gebouwd worden. De aanleg duurde
van Mrt. 1805 tot Oct. 1808 toen het werk gereed was, behalve dat de dijk nog
verhoogd en het aansluitingskanaal nog voltooid moest worden.
In Dec. 1809 bleek het, dat er zooveel zetting in het muurwerk der sluishoofden
was, dat de ebdeuren niet meer gesloten konden worden. Kort daarna bleek een
der muren uiteengesprongen te zijn. Op 26 Jan. 1810 begonnen aan de binnen- en
buitenzijde wellen op te komen, op 30 d.a.v. scheurde het metselwerk vaneen, de
sluizen werden toen geopend, maar op 3 Februari zakte het geheele werk in
elkander.
Er was reeds lang geklaagd over de eigendunkelijke handelwijze van Sabrier,
zoodat zelfs twee heemraden verscheidene reizen hebben gedaan om door hem
gedane bestellingen ongedaan te maken. Hij werd onmiddellijk na de ramp ontslagen.
Waarheen hij toen verhuisd is en wanneer hij geboren en overleden is, is
onbekend.
Ramaer

[Saenredam, Pieter]
SAENREDAM (Pieter), schilder en etser, geb. te Assendelft 9 Juni 1597 en volgens
sommigen overl. 16 Aug. 1665, volgens anderen begr. 31 Mei 1665, te Haarlem. In
1612 werd hij leerling van den graveur F.P. de Grebber; vier jaar te voren was hij
naar Haarlem gegaan en was in de leer geweest bij zijn vader J a n P i e t e r s S.;
in 1623 was hij in het St. Lucasgilde te Haarlem, in 1635 secretaris van dit gilde. Hij
schildert in 1637 een schoorsteenstuk voor Const. Huygens' woning, voorstellende
de utrechtsche Mariakerk; we hooren ook, dat Prins Willem II gaarne de ‘groote
kerk’ van S. wilde zien. S. had bijverdiensten: in 1648 ontving hij o.a. ƒ 10 voor
‘cirkels op de schijven daer men 't roer naar schiet’ en in 1651 ontving hij 150 pond
voor kaarten, 7 gebonden boeken en een prent met de begrafenis van Willem II. In
Dec. 1638 huwde hij A e f j e G e r r i t s uit Haarlem (overl. 1651). S.'s nalatenschap
werd in Apr. 1667 en 1669 verkocht. Reeds in 1628 was hij een meester in zijn vak.
Als teekenaar - hij schijnt zich hierin zelf ontwikkeld te hebben - vinden wij hem
reeds dadelijk tot volledige ontwikkeling gekomen, als schilder kunnen we een
zekere ontwikkeling bij
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hem constateeren. De St. Bavokerk te Haarlem is tal van malen door hem geschilderd
o.a. in 1630 (vroeger in de verz. Six), in 1634 (Mus. te Glasgow), in 1635 (te
Moritzburg in St. Gallen) en deze is ook door hem meermalen geteekend; ook de
Nieuwe kerk heeft hij meermalen afgebeeld (1652-53). Voor het boek van S. Ampzing
over Haarlem in 1628 ontwierp hij eenige gezichten in Haarlem, door J.v.d. Velde
gegraveerd; deze schrijver vertelt ons ook een en ander over S. Vooral de afbeelding
van de St. Bavo met het marktgewoel er voor is van belang. In 1636 heeft hij
verscheidene utrechtsche kerken meermalen geteekend en geschilderd, ook later
o.a. in 1638 en 1650, in 1663 naar een teekening van 1656, in 1660 en 1663; In
1632, 1633 en 1641 teekende hij kerken enz. te Amsterdam; in 1633 en 1649 de
kerk te Assendelft, in 1644 en 1655 te Rhenen, in 1632 te 's Hertogenbosch en
1661 te Alkmaar.
S. was de belangrijkste architectuurschilder in de eerste helft der 17de eeuw; zijn
werken zijn in een grauwe tint gehouden, vooral zijn latere werken, terwijl tot 1635
of 1640 meer het bruin heerscht, het malvarood van 1635-55 en hardere kleuren
ong. 1660; zij geven gewoonlijk zóó de kerken weer, dat de arcaden van het
middenschip parallel loopen met de schilderijlijst, zoodat we als het ware midden
in de kerk verplaatst worden. Door de machtige pijlers op den voorgrond, van boven
afgesneden bij het kapiteel, komt de plaats van den toeschouwer ook goed tot
uitdrukking, de bovenverdieping is nog niet te zien. Op zijn teekeningen wordt dikwijls
het oogpunt aangegeven en ook dikwijls op welke hoogte het oogpunt zich boven
den bodem bevindt. Zijn figuren weet hij zeer goed langs de wanden te verdeelen,
sommige plaatst hij ver weg, in tegenstelling met de Vlamingen, die de figuren over
het architectuurschilderij verstrooien. S. heeft grauw als hoofdkleur, dikwijls met
blauwe schaduwen, de bruin-gele kleur der wapenschilden en de houtconstructie
van koorafsluiting enz. treden op den voorgrond, de figuren hebben, kleur. Het
geheel in breed formaat wordt verdeeld in verticale en horizontale strepen; rustig
doen de groote vlakken aan, schoon is de verhouding; alles plaatst S. rechthoekig
en rechtstandig in zijn kerken en voor het eerst komt bij hem voor, dat de pijlers zich
aan den rand bevinden, dicht bij den toeschouwer om als het ware den achtergrond
te doen wijken.
Van zijn teekeningen zijn er een groot aantal bewaard gebleven, de meeste zijn
kerken, vooral interieurs, waarop nauwkeurig is aangeteekend, wanneer (maand,
dag en jaar) hij ze teekende; het zijn aquarellen. Uit zijn vroegen tijd kennen we een
reeks van landschappen uit de omgeving van Haarlem wellicht, waarvan de collectie
Beckerath te Berlijn een groot aantal bevatte, die zich nu in het Prentenkabinet
aldaar bevinden.
Onder S.'s werken komen meermalen kerken uit Rome voor en toch is S. daar
niet geweest. S. bediende zich hierbij van teekeningen door den 16e-eeuwschen
Maarten van Heemskerk, van wien twee schetsboeken in S.'s bezit waren en waarvan
er één intact bleef tot de verkooping v.d. Willighen in 1874. Reeds hadden de
onderzoekers S. Muller en prof. Six aangetoond, dat S. niet natuurgetrouw de kerken
schilderde en op een teekening in het Britsch Museum komt door een schrijven
achter op een teekening uit, dat S. wel eens het een en ander in zoo'n kerk er bij
fantaseerde. S. zegt nl. daarin zelf, dat hij in de teekening, voorstellende de St. Bavo
te Haarlem, een graftombe teekende, die er in werke-
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lijkheid niet was. Behalve de schetsboeken van M.v.H. bezat S. ook een album met
16de-eeuwsche teekeningen, o.a. duitsche, en van Hub. Goltzius het plaatwerk met
kleurhoutsneden enz.
Tot ver in de 17de eeuw had S. invloed op de haarlemsche schilders o.a. op J.
Nickele en Job Berckheyde.
S. etste ook wel. Van zijn hand kennen wij het slot Assumburg, het slot Berckerode
(op deze prenten komt voor het eerst de horizon op oogshoogte voor), L. Jansz.
Coster.
Naar zijn werk graveerden o.a. J.v.d. Velde, Ant. v.d. Bos, Ploos v. Amstel, C.
Konig.
Zijn portret is afgebeeld in Reprod. of drawings by masters in the Brit. Museum
III, 5 en in I m m e r z e e l , III, 51.
Zie o.a.: C. H o f s t e d e d e G r o o t , Utrechtsche kerken, teekeningen en
schilderijen door P. Saenredam (Haarlem 1899); J.Q. v a n R e g t e r e n A l t e n a
in Oud-Holland (1931) I, 1; A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II, 547;
gegevens in Rijks Prentenkabinet te Amsterdam; H. J a n t z e n , Das Niederl.
Architecturbild (Leipzig 1910); F. V e r m e u l e n in Bulletin v.d. Oudheidk. Bond
(1910); W. S t e e n h o f f , De Nederl. Schilderkunst in het Rijks Museum I, 126; M.D.
H e n k e l , Le dessin holl. des orig. au XVII siècle (Paris 1931).
J.M. Blok

[Saftleven, Cornelis]
SAFTLEVEN (Cornelis), schilder en etser, is geb. te Gorcum omstreeks 1608 en
overl. aldaar 4 Juni 1681. In 1634 schilderde hij met zijn broeder Herman het
familiestuk voor God. van Reede van Nederhorst te Utrecht. Van 1648 tot 1674
woonde hij te Rotterdam en was in 1667 in het bestuur van het schildersgilde aldaar.
In 1648 huwde hij de wed. C a t h a r i n e D i r k s z . v a n d e r H e y d e , zij stierf in
1654. Hij sloot een tweede huwelijk met E l i s . v a n d e n A v o n d t . In Rubens'
nalatenschap waren een 8-tal schilderijen van hem, vier waar Rubens de stoffage
in had geschilderd, zoodat men vermoedt dat S. te Antwerpen heeft gewerkt; ook
kent men schilderijen van hem met stoffage door Dav. Teniers. Lud. de Jongh was
zijn leerling.
C. Saftleven maakte vooral interieurs van boerderijen, keukens, kaartspelende
soldaten; alles met veel stilleven er bij, en alle voorstellingen welke van Teniers
uitgingen; verder schilderde hij ook landschappen met bijhelsche voorstellingen als
de vlucht naar Egypte, en een enkele satyrische voorstelling, waarin de personen
weergegeven worden door dieren. Zijn schilderijen munten uit door hun buitengewone
lichtkracht, men treft ze vooral in de duitsche musea aan.
Zijn meeste teekeningen, door hun teekenwijze duidelijk te herkennen als zijn
werk, geven figuren weer, ook dieren teekende hij. Het zijn dikwijls aquarellen, maar
vooral zijn zwartkrijtteekeningen zijn karakteristiek voor hem. Men vindt zijn
teekeningen in de meeste Prentenkabinetten, bijv. zijn er een 20-tal in Rotterdam,
Mus. Boymans.
Zijn etsen geven weer: een 12-tal figuren, de 5 zinnen, een 12-tal dieren; misschien
is ook van hem een herder met kudde, een olifant, beide ook wel aan zijn broeder
toegeschreven.
Naar zijn werk graveerden o.a.: Marinus, Bartsch, J.J. Bylaert, J.J. van Mansfeld.
Een vermoedelijk zelfportret bevindt zich in het Louvre; zijn door A. van Dijck
geschilderd portret was bij sir Thomas Lawrence in Londen en is gegraveerd door
L. Vorsterman.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

Zie: J.Ph. v a n d e r K e l l e n , Le peintregraveur hollandais et flamand (Utrecht
1866), 204,
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233; gegevens in Rijks Prentenkabinet te Amsterdam; A.v. W u r z b a c h , Niederl.
Künstlerlexikon II, 548; K. E r a s m u s in Cicerone (1909), 611.
J.M. Blok

[Saftleven, Herman]
SAFTLEVEN (Herman), landschapschilder en etser, werd geb. te Rotterdam omstr.
1609 en overl. 5 Jan. 1685 te Utrecht. Hij was de zoon van den schilder H e r m a n
S. en waarschijnlijk een leerling van zijn ouderen broeder Cornelis. Op 15 Mei 1634
huwde hij met A n n a v a n V l i e d t uit Utrecht en woonde sedert 1634 in die stad.
Van 1655 tot 1667 was hij meerdere malen lid van het bestuur van het utrechtsche
St. Lucasgilde. In het jaar 1634 schilderde hij met zijn broeder Cornelis een
familiestuk voor Godart v. Reede van Nederhorst. H.S. was bevriend met de
utrechtsche schilders Corn. Poelenburg, Dirk v.d. Lisse, Abr. Bloemaert en schilderde
met hen in 1635 voor het slot Honselaarsdijk een reeks van 4 schilderijen met
voorstellingen uit Guarini's Pastor Fido.
Tot zijn vroege schilderijen behooren zijn stukken en landschappen met nymphen
(op de manier van Poelenburg); uit lateren tijd zijn de zeer talrijke berg- en
riviergezichten o.a. van Moezel en Rijn. Hij behoort tot de vruchtbaarste meesters
van zijn tijd. Hij werd nagevolgd door Jan en Robert Guffier, Barend v. Calraet, L.
Chalon. Leerlingen van hem waren Willem van Bemmel, Jan Vorsterman, Jan van
Bunnik.
Talrijk zijn de teekeningen, die de verschillende prentenkabinetten van hem
hebben, zij zijn klein van formaat, meestal gesigneerd en veelal gedateerd; zij geven
gewoonlijk landschappen weer, het meest rivierlandschappen, waar aan de oevers
menschen bezig zijn; soms zijn het ook wel alleen figuren, soms ook stadsgezichten
als bijv. afbeeldingen van Utrecht en Amersfoort.
H. Saftleven heeft een veertigtal etsen gemaakt, gedateerd van 1640 tot 1669.
Zijn eerst gedateerde etsen maakte hij dus op 31-jarigen leeftijd en toen hij 58 jaar
was maakte hij er nog zeer goede; zijn oudere etsen verschillen in het geheel, ook
wat opvatting betreft, weinig van de jongere. Die etsen zijn: een zelfportret, een 8-tal
figuren van mannen en vrouwen (1647), een boer, een reeks landschappen van
1640-46, landschap van 1661, een arbeider, twee schepen ged. 1667, een huis bij
een rots (1667), de vier jaargetijden, de Witte Vrouwenpoort te Utrecht (1646),
Nijenrode (1653), een olifant (volgens K. Erasmus door Corn. Saftleven) (1646),
een varkenshoeder (1649), koemelkende vrouw, gezicht op Utrecht in 3 bladen
(1648), in 4 bladen (1669), gezicht op Amersfoort, rustende landman van 1646; H.S.
etste eerst de plaat, dan werkte hij er met den burijn over en gebruikte verder vele
trucs; de lucht op zijn etsen is steeds goed verzorgd, wat een zeldzaamheid is voor
schilders, daar deze meestal geen geduld schijnen gehad te hebben, die
nauwkeuriger uit te werken.
Naar hem graveerden o.a. J. van Aken, Almeloveen, A.v.d. Bosch, Ploos van
Amstel, Prestel, H. Spilman.
Zijn portret werd gegraveerd door C. Woumans en door H. Saftleven naar D.
Saftleven.
Zie: A. B a r t s c h , Le peintre-graveur (Vienne 1803-21) I, 237; A.v. W u r z b a c h ,
Niederl. Künstlerlexikon II, 549; K. E r a s m u s in Cicerone (1909), 611; A.M. H i n d ,
A short history of engraving and etching (London 1911), 190, 356; gegevens in Rijks
Prentenkabinet te Amsterdam; P. K r i s t e l l e r , Kupferstich und Holzschnitt in vier
Jahrh. (Berlin 1911), 365.
J.M. Blok
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[Saint Vaast de Denterghem, Petrus Claudius Maria, baron de]
SAINT VAAST DE DENTERGHEM (Petrus Claudius Maria, baron d e ), geb. te
Gent 16 Aug. 1691, overl. te Roermond 9 Maart 1767, begr. te Mechelen, zoon van
C l a u d i u s P h i l i p p u s , heer van Denterghem, en van J o h a n n a S u z a n n a
d e L a m z o e t e . Hij was advocaat van den grooten raad te Mechelen en secretaris
van Remi Albert du Laury, procureur-generaal bij genoemden raad. Hij gaf de groote
verzameling van arresten door du Laury bijeengebracht uit onder den titel: La
Jurisprudence des Pays-Bas Autrichiens, établie par les arrêts du grand conseil de
Malines, auxquels sont ajoutés quelques décrets portés au conseil privé, récueillis
par Messire Du Laury, et donnés au public par P.C.M. Sainct Vaast (Brux. 1717
o

fol.). Een latere uitgave, die in 1761 te Brussel in twee deelen 8 het licht zag, bevat
nog eenige toevoegselen. Deze verzameling is nog heden ten dage van groot belang
voor de kennis van het oudnederlandsche recht. De voorrede in genoemd werk van
de Saint Vaast leert ons hem kennen als een man van smaak, die de taal zoo goed
als de wetenschap beheerschte; hij voegde er een proeve van latijnsche dichtkunst
aan toe. Na den dood van Albertus Antonius Josephus de Lindick werd hij op 20
Febr. 1724 tot raad van denzelfden raad en op 29 Dec. 1729 tot raad van den
geheimen raad te Brussel benoemd; 29 Mei 1748 werd hij kanselier en president
ad interim, alsmede stadhouder van het Souverein Hof te Roermond en op 16 Oct.
1748 definitief kanselier en raad van den Raad van State. Hij wordt vermeld als een
groot rechtsgeleerde en stond zeer in de gunst bij keizerin Maria Theresia, die hem
op 2 Jan. 1767 tot baron verhief. Hij was gehuwd met C e c i l i a d e G r a u w (overl.
te Roermond 24 Nov. 1756), dochter van Cornelius en van Maria van Orshuysen.
Beide echtgenooten liggen begraven te Mechelen in de O.L. Vrouwe kerk over de
Deyle. Uit hun huwelijk werden een zoon en twee dochters geboren; de zoon
A u g u s t i n u s I g n a t i u s J o s e p h was advocaat en licentiaat in de beide rechten;
sedert 5 Nov. 1757 stadhouder van het leenhof van het land van Mechelen; hij
huwde met Theresia Josepha van Cannart d'Hamale van Massenhoven, waarvan
een zoon, A l a r d u s J o s e p h u s G i s l e n u s A u g u s t i n u s (geb. te Roermond
31, Aug. 1761, aldaar ged. 1 Sept.).
Zie: J.L. G e r a d t s , Bijdrage tot de geschiedenis van den Souvereinen Raad in
het Overkwartier van Gelderland te Ruremonde (1580-1794) (academisch proefschrift
Leiden 1860), 121-122; Aanteekeningen over de kanseliers van het Souverein Hof
van Gelder door S t a e s , notaris te Leuven op het einde der 18e eeuw, uitgegeven
4

door H. d e l'E s c a i l l e in Limburg's Jaarboek XVII (1911), 315-316; A.F. v a n
B e u r d e n , Lijst der kanseliers en raden van het Souverein Hof onder Oostenrijksch
2

bestuur in Limburg's Jaarboek XX (1914), 124; d e z ., Familie St. Vaast de
1
Denterghem te Roermond in hetz. jaarboek XXXII (1926), 17-18.
Verzijl

[Salvador, jhr. Mozes]
SALVADOR (jhr. Mozes), geb. te Amsterdam 26 Jan. 1813, overl. te Bloemendaal
20 Oct. 1884, politicus. Hij stamde uit een joodsch - door koning Willem I in 1821
geadeld - geslacht en was de zoon van jhr. A b r a h a m S a l v a d o r (1781-1866)
en jkvr. R e b e c c a T e i x e i r a . Den 28sten Febr. 1831 werd hij als student in de
rechten te Leiden ingeschreven, doch sinds zijn jeugd een neiging hebbende voor
den militairen stand, nam hij in 1833 dienst bij de lichte dragonders, bij welk wapen
hij opklom tot ritmeester (in garnizoen te Haarlem); als zoodanig vroeg en
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verkreeg hij in 1848 non-activiteit. Van toen af wijdde hij zich in zijn woonplaats
Haarlem uitsluitend aan de politiek, doch veelal op een wijze, die hem bijna uitsluitend
vijanden bezorgde. Spoedig verschenen van zijn hand: Iets over de Amsterdamsche
verkiezingen, Een brief aan de stembus en Een brief aan mijne vrienden (alle
Haarlem 1848). Nadat hij nog - in verband met een poging tot oprichting van een
kiesverceniging - een brochure had uitgegeven, getiteld Een brief aan zijne
medekiezers (Haarlem 1850), werd hij in 1851 lid van den haarlemschen
gemeenteraad; in hetzelfde jaar schreef hij: Adres aan de 2de Kamer der St. Gen.
betreffende de kies- en gemeentewet (Haarlem 1851), Adres aan H.H. Gedeput.
St. der Prov. N. Holland betreffende de laatste gemeente-verkiezingen te Haarlem
('s Gravenh. 1851) en Concept-reglement voor de kiezersvergadering van Haarlem
op Vrijdag 18 July 1851 (Haarlem 1851). Intusschen was hij in 1850 door den
militairen krijgsraad veroordeeld wegens beleediging van een collega, hetgeen hem
de volgende vlugschriften in de pen gaf: Stukken betreffende een aanhangig proces
tegen een drayonder; Aanklagt en geregtelijke instructie tegen Mr. C.J. Enschedé;
Brief aan Jhr. B. van Merlen; Militaire arrestatie van een burger te Haarlem op den
10 July 1850 en Stukken betreffende een nog aanhangig militair proces (alle Haarlem
1850). In 1852 en 1853 stelde hij zich candidaat voor de 2de Kamer, doch hij werd
niet gekozen (de door hem gehouden volksvoordrachten gaven meestal aanleiding
tot groot kabaal); wel werd hij in het begin van laatstgenoemd jaar lid der Prov.
Staten van Noord-Holland, nadat van hem het licht had gezien: Adres aan H.H.
Gedep. St. van N. Holland betreffende het bestaande te kort in de Bank van Leening
('s Grav. 1852), eenige jaren later gevolgd door Adres aan Z. Exc. den Min. van
binnenl. zaken betreffende een zoogenaamde schrijffout in een resolutie van H.H.
Gedep. Staten der Prov. N. Holland en art. 199 der Gem. wet (Amst. 1854). Hij werd
na een langdurig proces wegens laster, o.a. ten opzichte van den gem. secretaris
van Haarlem, veroordeeld tot één maand gevangenisstraf, ƒ 25 boete en ontzetting
van het kiesrecht en van het recht om openbare bedieningen te bekleeden voor den
tijd van 5 jaar. Dit laatste was duidelijk een wraakneming van zijn politieke
tegenstanders te Haarlem, waar hij door zijn optreden geen enkelen vriend meer
onder de notabelen bezat. Het tegen hem gevoerde proces beschreef hij uitvoerig
in Stukken betreffende een regterlijke vervolging tegen Jonkheer Mozes Salvador
... en Simon Fongers enz., 1e-3e reeks (Amst. 1854-55); laatstgenoemde was een
zaakwaarnemer, die mede in het proces betrokken was. Beiden werden bij het
verlaten der gevangenis te Amsterdam - naar men beweert - door ‘duizenden bij
duizenden’ begroet en toegejuicht. Voor Salvador bleef de straf ten opzichte van
de ontzetting zijner rechten gehandhaafd, ondanks een door hem opgesteld Adres
aan Z.M. den Koning ingezonden door M. Salvador betreffende zijne veroordeeling
en die van S. Fongers ('s Gravenh. 1856); lid van den gemeenteraad van Haarlem
werd hij dan ook eerst wederom in 1861. Zijn in dien tijd gerijpt plan om met I z . J.
L i o n een nieuw blad op te richten, werd ontwikkeld in de door beiden geschreven
brochure Verklaring van beginselen. Een woord aan onze landgenooten over de
oprigting van een nieuw dagblad (Amst. 1856); het plan mislukte echter, omdat
beide redacteuren in spe de grootste ruzie met elkaar kregen. In 1864 verdedigde
Salvador zich tegen een hem gedaan verwijt van politieken afval in Aan de Redactie
van de Kamper Courant (Haarlem 1864); het ontslag van een
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indisch ambtenaar behandelde hij in Twee brieven aan den Heer J.D. Franssen van
de Putte, minister van Koloniën (Haarlem 1864). Hij wordt verder nog genoemd in
Het regtsgeding F.S. Elders (Amsterdam 1870), 38. Na dien verneemt men weinig
meer van hem en de man ‘wiens naam eenmaal dag en dag genoemd werd’ stierf
in volslagen vergetelheid.
Mozes Salvador maakt meer den indruk van een querulant, dan van een serieus
staatsman. Aanvankelijk zou men hem voor een onafhankelijk democraat kunnen
houden, die bij geen der toenmaals bestaande partijen is in te deelen; in een anoniem
verschenen (door H.J. S t a h l geschreven) pamflet Jonkheer Salvador en zijn
misdaden ('s Gravenhage 1856) wordt hij genoemd een ‘voorstander van het echte
liberalismus’. Later wendde hij zich echter van Thorbecke af en ging over naar de
conservatieve partij. Naar den smaak dier dagen bestookte hij zijn politieke
tegenstanders veelal in advertenties in de bladen. Voornamelijk onder invloed van
da Costa had hij zich met zijn vrouw op 22 Juli 1853 bij de Waalsche gemeente te
Haarlem laten doopen; da Costa was dan ook ongeveer de eenige die hem - ook
later - nog eenigszins de hand boven het hoofd hield. Te voren had Salvador
belangstelling getoond in het geloof zijner vaderen in Woorden van een geloovig
Israëliet, uit het Fransch vert. (Haarl. 1846) en Eenige opmerkingen betreffende
eene toekomstige hervorming van de Israëlitische eeredienst in Nederland (Haarlem
1849).
Men vergelijke nog het art. in dit dl. betreffende Mr. Phil. Alex. Haas Azn. (kol.
313).
Salvador was op 5 Juli 1841 te Amsterdam gehuwd met R e b e c c a M e n d e s
(1816-91), uit welk huwelijk geen kinderen werden geboren.
Zijn portret is gelithografeerd door Th. Brüggeman en L. Springer; een portret van
hem is te vinden in K. M e y e r , Beknopte levensschets van Jonkheer Mozes
Salvador, lid der Prov. Staten van N. Holland en den Gemeenteraad van Haarlem
enz. (1856).
Zie: B. d e G a a y F o r t m a n , Een beschermeling van Da Costa in Stemmen
des Tijds 1929 (18e j.), 307 e.v.; Ned. Adelsboek (1917), 8, (1922), 171; Album
Stud. Leiden; B r i n k m a n 's Catalogus.
Wijnman

[Samerius, Henricus]
SAMERIUS (Henricus), geb. in 1540, overl. den 5. Jan. 1610 te Luxemburg. Hij trad
in 1561 in de sociëteit van Jezus, werd priester gewijd in 1565. Toen Maria Stuart
door Elizabeth van Engeland gevangen gehouden werd, zonden de oversten der
orde P. Samerius naar de ongelukkige koningin, om haar bij te staan; en jaren lang
was hij haar biechtvader.
Naar het vasteland teruggekeerd, werd hij met den geestelijken arbeid in het leger
belast. Ten behoeve der spaansche krijgslieden was een Missio castrensis,
legermissie, begonnen, waarvoor Samerius bestemd werd. Veel verbleef hij te
Groningen, doch in 1591 vinden wij hem ook te Deventer en te Nijmegen en in 1592
nogmaals te Nijmegen. Van Mei tot Juli 1592 maakte hij het beleg mee van Steenwijk
in Overijsel. Zijn aankomst was als een triomf door het gejuich der spaansche
soldaten,- die hem van elders kenden. Als één man zwoeren zij de stad tot het
uiterste te zullen verdedigen Daar P Samerius steeds de eerste was in het gevaar,
zag men het haast als een wonder aan, dat hij ongedeerd bleef.
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Eindelijk deed Prins Maurits eervolle voorstellen tot overgave. De spaansche
bevelhebber stemde toe, mits ook den Jezuïet vrije altocht gewaarborgd werd. Prins
Maurits nam de voorwaarden aan.
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Toch werd Samerius gevangen genomen, waarschijnlijk door de Engelschen, die
onder Maurits dienden en het den pater niet konden vergeven, dat hij Maria Stuart
in de gevangenis had bijgestaan, wat zij beschouwden als verraad tegen Elizabeth.
De spaansche soldaten duldden de gevangenneming niet en liepen te hoop,
roepende, dat het krijgsrecht was geschonden, en dat zij zonder den pater niet
zouden aftrekken. Samerius werd op bevel van Prins Maurits vrijgelaten, die
overigens in de gevangenneming wellicht geen deel heeft gehad.
Samerius werkte hierna nog eenige jaren te Groningen. In 1594 werd Gioningen
na een langdurig beleg gedwongen zich aan Prins Maurits over te geven, zoodat
ook P. Samerius en twee metgezellen de stad moesten verlaten.
Zie: Groning. Volksalm. (1908).
Kleijntjens

[Sandberg, jhr. Mr. Albertus]
SANDBERG (jhr. Mr. Albertus), geb. te Zwolle 1 Dec. 1768, overl. aldaar 6 Mrt.
1843, was de oudste zoon van Mr. R. Sandberg (die volgt) en J.M. H a s s e l a a r .
In geen der registers van de nederlandsche universiteiten staat hij vermeld en ook
is er van hem geen promotie bekend, maar steeds wordt hij Mr. genoemd. Hij werd
19 Juli 1805 met ingang van 1 Aug. d.a.v. door den raadpensionaris
Schimmelpenninck benoemd tot lid van den raad van Financiën van het departement
Overijsel, waartoe ook Drente behoorde. Hij bleef dit tot koning Lodewijk de
departementen op fransche wijze organiseerde; hij werd toen bij diens besluit van
8 Mei 1807 benoemd tot een der 6 assessoren van den landdrost van het
departement Overijsel, waarvan Drente nu geen deel meer uitmaakte. Op 19 Mei
1811, toen de besturen der 7 tot het koninkrijk Holland behoord hebbende
departementen vanwege Napoleon georganiseerd werden, werd Sandberg membre
du conseil préfectoral van het departement Bouches de l'Issel, dat nagenoeg met
Overijsel overeenkwam.
Na de bevrijding, toen de departementen voorloopig dezelfde bleven, werd hij 8
Jan. 1814 benoemd tot raad bij het generaal commissariaat van de monden van
den IJsel. Toen eindelijk de grondwet tot stand was gekomen. werd hij bij Souverein
besluit van 29 Aug. 1814 als vertegenwoordiger van de eigenerfden in Overijsel
benoemd tot lid der Provinciale staten van die provincie, en bij dat van 23 Sept.
d.a.v. tevens tot lid van haar Gedeputeerde staten. De vroegere betrekkingen sedert
1807 waren gelijk aan die van lid van Gedeputeerden. Op 7 Juli 1825 mocht van
de 3 leden der Gedeputeerde staten, die periodiek aftraden, slechts één herkozen
worden, daar ingevolge het nieuwe reglement het aantal leden van 9 tot 7
teruggebracht moest worden; Sandberg was de herkozene.
In dezen tijd vallen de benoemingen van zijn 9 jaren jongeren broeder, S.J.
Sandberg van Essenburg, die toen zeker vrij wat minder ervaring dan hij had. Deze
werd eerst commissaris in het arrondissement Zwolle, maar toen het bleek, dat men
in Noord-Nederland in het algemeen deze soort ambtenaren (vroeger sous-préfets
geheeten) overbodig en kostbaar achtte, wist men voor hem geen andere betrekking
te vinden dan lid der Tweede Kamer. Zeker zou A. Sandberg dit hebben kunnen
worden, daar hij even bekwaam als zijn broeder was, maar hij was toen te veel aan
zijn provincie gehecht om een andere betrekking te wenschen.
Toen zijn broeder, die door zijn werkkracht een zeer gunstigen indruk in de Kamer
gemaakt had, zoodat hij zelfs twee jaren voorzitter geweest was, tot Gouverneur
van Luik benoemd was, achtten de overijselsche Staten den tijd gekomen, A.
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Sandberg in zijn plaats tot lid der Tweede Kamer te kiezen. Dit geschiedde 24 Sept.
1828 en, hoewel te hoog in leeftijd om nog veel invloed uit te oefenen, was hij een
der meest verlichte leden, die zich dikwijls tegen de geheimzinnige politiek der
regeering, inzonderheid op financieel gebied, uitliet en tegen regeeringsvoorstellen
stemde.
Op 23 Oct. 1830 werd hij lid eener Staatscommissie tot het nagaan, welke
wijzigingen de staatscollegiën en administratiën bij afscheiding van België zouden
moeten ondergaan. Zij heeft haar verslag aan den Koning ingediend, maar verder
gevolg heeft haar arbeid niet gehad.
Hoe geacht Sandberg in zijn provincie was, bleek toen hij in Juli 1839 tegelijk met
den burgemeester van Kampen Mr. F. Lemker (dl. V, kol. 314) aftrad als Kamerlid
en hij met bijna algemeene stemmen herkozen werd, terwijl Lemker nog niet ⅕ der
stemmen verkreeg en vervangen werd door Mr. G.I. Bruce (dl. I, kol. 482).
Bij zijn periodieke aftreding in Juli 1842 verzocht Sandberg, wegens zijn hoogen
leeftijd niet meer in aanmerking voor Kamerlid te komen. Kort na zijn aftreding werd
hij in den adelstand verheven.
Hij huwde 18 Juni 1791 R e i n i e r a J o h a n n a S c h r a s s e r t , geb. 7 Jan.
1769, overl. 15 Nov. 1814, bij wie hij 5 zonen, waarvan J.A. en R.H.O. volgen, en
5 dochters had.
Ramaer

[Sandberg, jhr. Mr. Johannes Albertus]
SANDBERG (jhr. Mr. Johannes Albertus), geb. te Zwolle 27 Mei 1798, overl. aldaar
3 Apr. 1883, was de tweede zoon van jhr. A. Sandberg, die voorgaat en R.J.
S c h r a s s e r t . Hij studeerde te Utrecht, waar hij 12 Sept. 1816 werd ingeschreven,
en verwierf het diploma van meester in de rechten 6 Mrt. 1821 op een dissertatie
De causa in conventionibus. Hij werd advocaat te Zwolle, en reeds 1 Juni 1822 werd
hij door den raad dier stad tot lid der Provinciale staten van Overijsel gekozen. Op
9 Juli 1829 kozen dezen hem ter vervanging van zijn vader tol lid van Gedeputeerde
staten. Iets, dat in die tijden weinig voorkwam, was zijn niet-herkiezing door den
raad als lid der Provinciale staten op 1 Juni 1845, terwijl een herkiezing hem welkom
geweest was. Hij werd vervangen door den intrigant Mr. I.A. van Royen (dl. III, kol.
1103). Sandberg's zwager, de burgemeester van Kampen, jhr. Mr. H.A. Wttewaall
van Stoetwegen, verzocht denzelfden dag aan den Koning ontslag als lid der Staten
en dit werd hem op 4 Juni verleend. Door zijn invloed werd Sandberg in zijn plaats
op 9 Juni 1845 tot lid voor Kampen gekozen en in Juli werd hij als gewoonlijk door
de Staten opnieuw tot Gedeputeerde gekozen.
Na de herziening der kieswet, toen de leden direct door de kiezers, en wel een
meer uitgebreid kiezerskorps gekozen werd, werd Sandberg op 3 Sept. 1850 in het
district Kampen gekozen, terwijl hij in het district Zwolle in herstemming kwam. Daar
hij de benoeming voor Kampen aannam, werd te Zwolle een nieuwe verkiezing
gehouden. Nadat in Nov. 1852 de districtsverdeeling geheel gewijzigd was, werd
hij 10 Mei 1853 in het district Steenwijk herkozen en hij bleef daarvoor nog lange
jaren zitting houden. Ook werd hij steeds herkozen als lid van Gedeputeerde staten.
In 1872 vierde hij het 50-jarig lidmaatschap der Provinciale, in 1879 dat der
Gedeputeerde staten. Hem werd bij de eerste gelegenheid de titel baron
aangeboden, die door hem geweigerd werd.
Hoewel in het college van Gedeputeerden Cornelissen en Junius van Hemert
bekwamer waren, was Sandberg daar toch ook een goede kracht.
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1870 de gemeentelijke inkomstenbelasting te Zwolle werd inge-
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voerd, hij zich niet als anderen liet aanslaan, (welke aanslag steeds ver beneden
de werkelijkheid bleef), maar elk aar zijn inkomen nauwkeurig opgaf.
Hij huwde 15 Mei 1822 B e r e n d i n a W i l h e l m i n a T h e o d o r a v a n
B o m m e l , geb. 15 Juni 1798, overl. 11 Mei 1838, bij wie hij 4 zonen en 3 dochters
had. Een zijner zonen was jhr. Mr. J.A. Sandberg Jr. (dl. IV, kol. 1199).
Hij schreef: De stins Voorst in 0verijsselsche Almanak 1837, 122.
Ramaer

[Sandberg, jhr. Reinier Hendrik Otto]
SANDBERG (jhr. Reinier Hendrik Otto), geb. te Zwolle 13 April 1801, overl. te
Brussel 12 Nov. 1864, was de derde zoon van jhr. Mr. A Sandberg (zie boven) en
R.J. S c h r a s s e r t . Hij werd in 1816 cadet aan de artillerie- en genieschool te Delft
en werd 19 Jan. 1821 tweede luitenant der genie. Hij was tot 1824 in garnizoen te
Gent, daarna tot 1826 in den Helder en werd toen verplaatst naar Maastricht. Hij
werd met het oog op zijn huwelijk op verzoek eervol ontslagen 25 Apr. 1829 en werd
19 Juni 1830 benoemd tot ingenieur van het kadaster te Maastricht. Toen de
belgische opstand uitbrak, bood hij aan den luitenant-generaal B.C.J. Dibbets (dl.
III, kol. 284) zijn diensten aan. Gedurende de uitvallen uit deze vesting bewees hij
verscheidene jaren goede diensten.
Daar reeds in 1831 door de groote mogendheden bepaald was, dat Oost-Limburg
met Maastricht bij Nederland zou blijven, vond koning Willem I het noodig, dat er,
evenals in de andere provinciën, een bestuur van die provincie, voorloopig slechts
uit de onder nederlandsch gezag zijnde gemeenten Maastricht en St. Pieter
bestaande, moest zijn. Zoo werd Sandberg 1 Juni 1835 tot een der 6 leden van de
Staten van Limburg gekozen.
Bij de organisatie van het bestuur van Limburg na de verdragen van 1839 werd
hij 15 Oct. 1840 benoemd tot een der 5 leden van Gedeputeerde staten van die
provincie. Eerste 30 Sept. 1841 werden de 39 leden der Provinciale staten benoemd,
en behoorde hij tot het 6-tal leden voor de stad Maastricht; hij werd sedert, ook toen
het directe kiesstelsel in 1850 werd ingevoerd, steeds in beide betrekkingen
herkozen, nu in de Provinciale staten voor het kiesdistrict Maastricht.
Hij was een werkzaam man, die, hoewel protestant, bij de roomsch-katholieke
bevolking in hooge achting stond.
Hij huwde 29 Mei 1829 jkvr. S a r a M a r i a v a n P a n h u y s , geb. 2 Mrt. 1800,
overl. 26 Mrt. 1871, bij wie hij een zoon en 2 dochters had.
Ramaer

[Sandberg, Mr. Rudolf]
SANDBERG (Mr. Rudolf), geb. te Elburg 11 Oct. 1731, overl. te Zwolle 12 Mei 1808,
was de zoon van J o h a n G i j s b e r t S a n d b e r g , burgemeester van Elburg, en
A n n a C a t h a r i n a v a n I n g e n . Waar hij gestudeerd heeft is onbekend. Hij
zette zich in 1754 te Zwolle als advocaat neder werd in 1757 kleinburger en in 1762
grootburger dier stad.
In 1761 werd hij dijkschrijver (secretaris) van het waterschap Salland en in 1777
bovendien schout van IJselmuiden. Uit eerstgenoemde betrekking nam hij in 1779,
uit de tweede in 1783 ontslag. In laatstgenoemd jaar werd hij burgemeester van
Zwolle en gecommitteerde in den landdag van Overijsel voor Salland.
Wegens zijn oranjegezindheid is hij In 1795 uit den landdag verwijderd en verder
bekleedde hij geen openbare betrekkingen, totdat koning Lodewijk hem 25 Sept.
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1806 tot lid van het Wetgevend lichaam benoemde. Hij zal daar wegens zijn hoogen
leeftijd wel geen rol van beteekenis gespeeld hebben. Hij bleef dit tot zijn overlijden.
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Hij huwde 13 Apr. 1767 J o h a n n a M a r i a H a s s e l a a r . geb. 17 Aug. 1747,
overl. 13 Mei 1817, bij wie hij 2 zonen had, van welke Albertus voorgaat en Sam.
Joh. volgt.
Ramaer

[Sandberg van Essenburg, Mr. Samuel Johannes baron]
SANDBERG VAN ESSENBURG (Mr. Samuel Johannes baron), geb. te Zwolle 22
Jan. 1778, overl. te Harderwijk 16 Mei 1854, was de jongste zoon van Mr. R.
Sandberg (die voorgaat) en J.M. H a s s e l a a r . Hij werd te Groningen 22 Aug. 1792
als student in de rechten ingeschreven en verhuisde 5 jaren later naar Leiden, waar
hij 18 Sept. 1797 werd ingeschreven en 16 Mei 1798 op stellingen promoveerde.
Hij werd advocaat te Zwolle en werd in 1802, terwijl hij aldaar bleef wonen,
ontvanger der verpondingen in het district Ommen. In 1809 werd hij lid van de
vroedschap te Zwolle. Hij werd 24 Jan. 1811 benoemd tot rechter in de rechtbank
van eersten aanleg aldaar. Na het herstel der onafhankelijkheid, werd hij 8 Jan.
1814 onder verlof als rechter door den Souvereinen Vorst benoemd tot commissaris
in het arrondissement Zwolle. Hij volgde als zoodanig een franschen sous-préfet
op. Daar men deze betrekking in het grootste deel van Noord-Nederland overbodig
achtte, werd zij met ingang van 1 Jan. 1815 opgeheven.
Op 30 Juni 1815 werd hij door de Staten van Overijsel tot lid der dubbele Tweede
Kamer ter beoordeeling der ontworpen grondwet gekozen.
Bij Koninklijk besluit van 1 Sept. 1815, na de vereeniging met de Zuidelijke
Nederlanden, werd hij benoemd tot lid der Tweede Kamer.
Hij had een groote werkkracht en behoorde tot de vooruitstrevende leden. O.a.
sprak hij 20 Febr. 1818 tegen het wetsontwerp tot beperking der drukpersvrijheid,
dat met 39 tegen 36 stemmen verworpen werd.
In dezen tijd vergaderde de Kamer het eene jaar te 's Gravenhage, het andere
te Brussel. Als zij te 's Gravenhage vergaderde, werd een Noord-Nederlander door
de Kamer nummer één op de voordracht aan den Koning voor voorzitter gesteld,
en deze heeft slechts eens niet nummer één (en wel op diens verzoek) benoemd.
Het is wel een bewijs hoe geacht Sandberg was, dat hij reeds in Oct. 1823 en later
in Oct. 1825 nummer één op de voordracht geplaatst werd. Na afloop van zijn tweede
presidium werd hij Oct. 1826 tot staatsraad in buitengewonen dienst benoemd.
Op 7 Juli 1828 werd hij benoemd tot lid eener commissie tot onderzoek van de
beste rivierafleidingen. Hierin heeft hij geen arbeid kunnen verrichten, daar hij bij
Koninklijk besluit van 3 Aug. d.a.v. werd benoemd tot gouverneur der provincie Luik.
Dit was een eerste proef om aan een Noord-Nederlander in een streek, waar onze
taal geheel onbekend was, deze hooge betrekking te geven, en Sandberg werd er
niet vriendelijk ontvangen, hoewel hij door velen zeer hoog geschat werd. Men had
er eenige jaren te voren zelfs den held van Waterloo, den hertog van Wellington,
uitgejouwd. Ook de Staten van Luik bleken aan Noord-Nederland niet vriendelijk
gezind te zijn, de leden der Tweede Kamer Loop en le Clercq werden in Juli 1829
en Fabry de Longrée in Juli 1830 niet herkozen wegens hun aan Noord-Nederland
vriendschappelijke of althans niet vijandige gezindheid.
Toen de opstand dan ook in Sept. 1830 van Brussel naar Luik oversloeg, en toen
de voor de luiksche citadel bestemde levensmiddelen en ammunitie, welke door
den commandant van Maastricht B.C.J. Dibbets (dl. III, kol. 284) waren mede-
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gegeven aan den generaal-majoor Daine, die bestemd was om in die citadel het
bevel te voeren, hun bestemming door Daine's verraad niet bereikten, moest de
citadel zich spoedig overgeven en week Sandberg naar Maastricht en, zoodra
daarvoor gelegenheid was, naar Noord-Nederland.
Hij vestigde zich toen des winters te Zwolle en des zomers op het aan zijn vrouw
toebehoorende landgoed Essenburg bij Harderwijk.
Op 1 Juli 1834 koos de overijselsche ridderschap hem tot lid der Staten van die
provincie. Hij verkreeg in Mei 1841 als zoodanig ontslag.
Op 1 Juli 1839 werd hij benoemd tot lid van den Raad van State, maar daar het
reizen naar de residentie (men behoefde daar toen niet als lid te wonen) hem zwaar
viel, werd hij op zijn verzoek 6 Juni 1841 als zoodanig eervol ontslagen.
Hij werd in 1816 in den adelstand verheven en in 1841 werd hij baron bij
eerstgeboorte.
Hij huwde in Maart 1803 A l e y d a J o h a n n a v a n W e s t e r v e l t , geb. 21
Jan. 1785, overl. 27 Juni 1862, bij wie hij 3 zonen, 5 dochters en 2 jong gestorven
kinderen had.
Ramaer

[Sandelijn, Alardus, ook Arnoldus genoemd, van]
SANDELIJN (Alardus, ook Arnoldus genoemd, v a n ), geboren te Antwerpen 7 Oct.
1561, woonde te Roermond in het Stalbergsche huis (aangekocht 1606), tusschen
de huizen van Johan Bijlemakers en Marten Glaesmaker in de Steeg.
Hij was een man van invloed in het Overkwartier, j.u. lic. en raadsheer van het
Souverein Hof, en gehuwd met C a t h a r i n a d e W i j n . Er werden te Roermond
twee kinderen geboren: K a t h a r i n a 1594, P h i l i p p u s 1597, en nog één te
Antwerpen: M a r i a 1601.
Zijn grafschrift op een steen in de Kathedraal van Roermond luidt: Hier leijt
begraven den edelen ende hoochgeëerde heere Arnolt Sandelin, der rechten
Licentiaat, Raedtsheere des Vorstendoms van Gelre ende Graefschaps Zutphen
enz. Starf in den jaere 1607, den 28 Sept. B.V.D.S.
van Beurden

[Sander, Mr. Pieter Adriaan]
SANDER (Mr. Pieter Adriaan), geb. te Rotterdam 7 Mei 1821, overl. te 's Gravenhage
23 Mrt. 1860, was de zoon van Mr. P i e t e r S a m u e l S a n d e r -n A d r i a n a
K o n i n g . Hij werd te Leiden 10 Sept. 1839 als student ingeschreven en
promoveerde aldaar 16 Dec. 1844 op een dissertatie De actione negatoria contra
procuratoren fines mandati egressum. Hij zette zich als advocaat te Rotterdam neder
en werd in 1848 tot substituut-officier te Dordrecht, in 1851 tot officier van justitie
ald. benoemd.
Op 17 Mei 1853 werd hij als conservatief candidaat in het kiesdistrict Dordrecht
tot lid der Tweede Kamer gekozen. Hij liet zich daar hoofdzakelijk met rechterlijke
en wettelijke zaken in.
Op 23 Nov. 1859 werd hij benoemd tot raadsheer in het provinciaal gerechtshof
van Zuid-Holland en verhuisde hij naar 's Gravenhage, terwijl hij ontslag als kamerlid
nam. Op 10 Jan. 1860 werd hij te Dordrecht opnieuw tot lid gekozen en hij zou de
benoeming gaarne hebben aangenomen, maar nu waren er eenige leden van het
gerechtshof, inzonderheid de vice-president Buyskes, die zich tegen de combinatie
dezer betrekkingen verzetten; later zijn zij toch tegelijk door Mr. W. van der Kaay
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zonder bezwaar waargenomen. Om des vredes wil gaf Sander toe en nam de
herbenoeming niet aan.
Kort daarna verdronk hij in de Nieuwe Maas ten gevolge van een ongeval.
Hij huwde 11 Aug. 1848 M a r i a F r a n c i n a v a n V o l l e n h o v e n , geb. 6 Juli
1826, overl. 16 Mei 1891, bij wie hij, behalve eenige jong gestorven kinderen, een
dochter had.
Ramaer
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[Sanders, Claerken]
SANDERS (Claerken), kluiszuster te Oss, geb. aldaar omstr. 1505, dochter van
J a n S a n d e r s . In 1527, 8 Juli, deed zij professie als kluizenares te 's
Hertogenbosch, ging in 1546 over naar de kluis, aangebouwd aan de kerk van Oss,
waar zij in 1547 werd ingesloten en professie deed. Zij stichtte in de kerk te Oss
een altaar en begiftigde de kerk met meerdere fundaties. Zuster Claerken overl. te
Oss na 23 Aug. 1591 (datum van haar testament).
Zie: S c h u t j e s , Gesch. bisd. 's Hertogenb. V, 445; G. C o e v e r i n x , Analecta
II, 64 en Uit het verleden van Oss en omgeving in weekbl. De Stad Oss (4 Jan.-15
Maart 1926).
Cunen

[Saravia, Adriaen]
SARAVIA (Adriaen), S e r a v i a , S o r a v i a , S a r a v i u s , S o r a v i u s , S a r r a v i a ,
S e r r a v i a , S e r a f i a , Z a r a v i a , Z a r a p h y a , M o r a v i a . Van spaansche
afkomst, geb. 1530 te Hesdin in Artois, gest. 15 Jan. 1613 te Oxford, begraven in
de kathedraal te Canterbury. In 1558 zal hij tot de Reformatie zijn overgegaan, want
al tegen het begin der regeering van koningin Elizabeth - ‘sub initium’, ik vermoed
daarom tusschen den sterfdag van Maria (17 Nov. 1558) en den inhuldigingsdag
van Elizabeth (15 Jan. 1559) - nam hij de wijk naar Engeland. Of dit onder invloed
en met hulp van Jacques Taffin, den ontvanger-generaal van Cassel te La Motte
au Bois, is gebeurd, zooals het gerucht zeide, ıs niet uit te maken. Taffin zelf
verklaarde, dat Saravia zich uit de voeten maakte ten gevolge der lectuur van een
aantal duitsche boeken, die hij in handen had gekregen door bemiddeling van eenige
duitsche kapiteins. En de autoriteiten durfden in allen gevalle niet tot een
veroordeeling van den ontvanger over te gaan.
Onze kennis van Saravia's eerste levensjaren na zijn uitwijking naar Engeland
was tot voor kort zeer onzeker. Een bericht van S c h o o c k , dat hij in 1559 met het
ontwerp van Guido de Brès' confessie naar Calvijn ging, wordt door v a n
L a n g e r a a d betwijfeld. En ook inzake andere punten heerschte er veel
meeningsverschil. Op grond van de Kerkeraadsprotocollen der nederduitsche
vluchtelingenkerk te Londen kan nu echter het volgende als vaststaand worden
vermeld: zijn stichten van de kerk te Brussel kan niet in den herfst van 1561 zijn
gevallen, maar moet in Juni van dat jaar of misschien nog liever in 1562 worden
gesteld. Want 29 Mei 1561 was deze ‘iuvenis studiosus’, zooals hij op een ledenlijst
van Juni van dit jaar wordt aangeduid, hoewel hij toen het plan reeds had bekend
gemaakt om zich naar Vlaanderen te begeven, nog te Londen. En 17 Juli d.a.v. was
hij na een bezoek aan Middelburg (het vlaamsche, niet het zeeuwsche!) daar weer
terug, om er dan vervolgens tot en met 22 Jan. 1562 ongeveer van maand tot maand
als aanwezig in de notulen voor te komen. Op laatstgenoemden datum is er sprake
van, dat de waalsche vluchtelingenkerk in de engelsche hoofdstad hem tot opvolger
van Nicolaas Gallasius beroepen zal: hij sprak immers ook ‘linguam Belgicam et
Flandricam’, met welke niet heel duidelijke uitdrukking wel bedoeld zal zijn, dat hij
Vlaamsch en fransch kende. Heeft zulk een heroep toen inderdaad plaats gehad,
dan heeft hij het toch wel niet aangenomen. Wel wist men hem kort daarop aan de
Fransche kerk te Antwerpen verbonden te krijgen: de drie jaren, die hij in Engeland
doorbracht, waarvan hij in 1565 spreekt, vielen dus van begin 1559-begin 62.
Voorjaar 1563 vertrok hijweer van de Schelde. Waarheen? Een bericht van een
enkelen schrijver, dat
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hij toen de nederlandsche vluchtelingen-kolonies in de Palts bezocht, vond ik niet
bevestigd. En in allen gevalle zal hij niet veel tijd aan dat bezoek hebben gegeven:
23 Sept. 1563 stichtte koningin Elizabeth een college op het Kanaal-eiland Guernesey
en vóór 1 Sept. 1564 blijkt Saravia daar reeds aan verbonden, zoodat het niet
onwaarschijnlijk is, dat hij er van meet af aan gedoceerd heeft. Op den genoemden
1en Sept. 1564 zelf werd hij bovendien ook nog hulppredikant te St. Peters op het
eiland. Niettegenstaande het werk in die tweeërlei functie hem maar weinig
bevrediging schonk, heeft Saravia het toch vrij lang voortgezet. 1566 is er sprake
van geweest, dat hij zich weer naar de Nederlanden zou begeven. Maar op aandrang
van den Gouverneur van Guernesey bleef hij ten slotte toch: waren de toestanden
in patria ook niet zóó gevaarlijk, dat hij vrouw en kinderen daar niet aan wagen
mocht en hij zijn beide ouders juist, ‘cum turbae illic inciperent’, van Gent naar
Guernesey had gehaald? Intusschen schijnt hij in dien tijd toch wel alleen even
overgestoken te zijn; vermoedelijk immers heeft hij in den zomer van 1566 de
consistoriën vertegenwoordigd op de vergadering van het Verbond der edelen te
St. Truyen. Dit was echter slechts een intermezzo, want 31 Jan. 1567 is hij nog te
Guernesey. In 1568 was hij Oranje's veldprediker bij diens beroemden inval over
de Maas; of dit feit ons echter het recht geeft hem met B l o k , op grond van zekere
gelijkluidende termen in een publicatie van hem en in het Wilhelmus, voor den
dichter van dat lied te houden? De mislukking van dezen Prinselijken veldtocht heeft
vermoedelijk veroorzaakt, dat hij weer naar Engeland trok. In allen gevalle: in de
daarop volgende jaren vinden wij hem daar weer leeraar, nu aan de free grammar
school te Southampton of Northampton. In 1572 was hij echter weer te Londen:
ingeschreven op de lijst van de uit Vlaanderen gevluchte predikanten, die daar op
dat oogenblik verblijf hielden en waarschijnlijk ook zelfs wel als zoodanig in de
vluchtelingenkerk der hoofdstad werkzaam. Want als men hem Mrt. 1573 vraagt
om naar Dordrecht over te komen en hij aan dat verzoek niet wenscht te voldoen,
is het aan het consistorie der nederduitsche gemeente te Londen om die
verontschuldiging al of niet aan te nemen. Het deed ditmaal het eerste: 1578 zou
het worden eer Saravia zijn werk aan de Austin Friars-Church opgaf, om naar het
continent te gaan. Weliswaar is daar in Juni 1577 al sprake van geweest, toen men
van Walcheren uit vroeg of hij niet een geschikte predikant voor Antwerpen of voor
Gent zou wezen, en toen in een brief d.d. 29 Juli d.a.v. op dat verzoek het volgende
geantwoord werd: 1) hij vindt zich voor den dienst in het vaderland niet zeer geschikt,
omdat hij in 17 jaar weinig onder de Nederlanders verkeerd heeft en de taal zoowat
kwijt is; 2) zijn gezin is groot en bovendien zorgt hij voor de opvoeding van eenige
kinderen van edellieden; 3) na 3 à 4 jaar met veel moeite en kosten de kerk te
hebben gediend is hij eerst nu in wat beter omstandigheden gekomen, gezien om
zijn geleerdheid en vroomheid; maar 4) niettemin zal hij zich beschikbaar stellen.
Maar een brief uit Antwerpen d.d. 8 Nov. 1577 had toch nog weer uitstel veroorzaakt,
want deze had gemeld dat er, door de veranderde omstandigheden in de Palts ten
gevolge van den dood van keurvorst Frederik III, sinds kort zóóveel predikanten
van daar naar de Nederlanden waren gekomen, dat er overvloed was en Saravia
dus liever nog maar niet moest opbreken. In den zomer van 1578 kwam
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het er echter toch van. Gelijktijdig werd hij toen naar Gent en naar Kortrijk beroepen.
Tegen aanvaarding van het laatste beroep had hij bezwaar; er bestond daar ter
stede geen Waalsche kerk, en zijn vrouw, moeder en zoon verstonden geen
Nederduitsch. Wel echter aanvaardde Saravia toen het beroep naar de eerste dier
twee steden en stond daar tot 1582; tevens van 8 Oct. 1580 af ‘opsiender’ van wege
den magistraat der stad over de latijnsche school en de theologische faculteit, die
hij daar gesticht had. Van Gent ging hij naar Leiden, waar hij in Nov. 1582
aangekomen schijnt te zijn. Eerst was hij daar predikant, belast met de diensten in
het Fransch en het toezicht op de waalsche theologische studenten, die er
studeerden. 12 Mei 1584 echter ziet hij zich tot professor in de theologie benoemd,
echter onder verplichting des Zondags ook een latijnsche preek voor de studenten
te houden. In een brief van 7 Mei 1583 is sprake van zijn vertrek uit Leiden, maar
daar is toen dus niet van gekomen, hoewel hij in den zomer van dat jaar wel voor
korten tijd naar Gent reisde, zooals hij het Aug. 1584 naar Engeland deed.
4 Jan. 1585, tegen de komst van Leicester, besprak de Senaat der leidsche
universiteit de vraag of men den graaf in den Haag zou gaan begroeten, dan wel
zijn komst in Leiden zou afwachten. Het besluit luidde, dat Saravia hem privatim in
den Haag zou gaan huldigen. Hiermee begint een episode in het leven van dezen,
waarin hij zich veel moeite heeft berokkend, en ten slotte zelfs de wijk naar Engeland
heeft moeten nemen. De oorzaak daarvan lag in zijn met hart en ziel partij kiezen
vóór Leicester en de vermeerdering van diens invloed en tegen de politiek der Staten
van Holland. 6 Mei 1586 bezorgde hem dit van de zijde der academische autoriteiten,
die hij eigenlijk het liefst met heel de universiteit naar Utrecht verplaatst had, een
berisping over veel verzuim in het geven van zijn colleges ter wille van reizen naar
het grafelijke hof en over herhaald eigenmachtig afdoen van zaken. Hij verdedigde
zich toen met te zeggen, dat hij gedurig door den graaf werd geroepen om
inlichtingen te geven over kerkelijke zaken - wat wel waar geweest zal zijn, althans
in Mei 1587 werd hij met twaalf andere predikanten ter fine van advies naar den
Haag ontboden - en liet het daarbij. Of liever: hij ging in nog versnelden pas verder.
Toen in Leiden de samenzwering op touw werd gezet, die bedoelde die stad voor
den graaf in handen te krijgen, maar omgekeerd op het vertrek van Leicester uitliep,
nam hij daar een zóó werkzaam aandeel aan, dat de ontdekking en mislukking der
plannen van de anti-hollandsche partij in Oct. 1587 de voortzetting van zijn
hoogleeraarschap en van zijn verblijf hier te lande onmogelijk maakten. 2 Nov. 1587
verklaren curatoren en burgemeesters der stad hem voor ontslagen en 13 Jan. 1588
wordt hij uit Leiden verbannen. Klaarblijkelijk had hij het voelen aankomen; 1 Sept.
1587 schreef hij reeds: als ik niet wist dat de graaf van Leicester er beleedigd door
zou zijn, zou ik curatoren om mijn ontslag vragen en mij ter overwintering naar
Engeland begeven; en in April te voren trachtte hij reeds een attestatie van de
leidsche Waalsche kerk te krijgen, die hem toen echter geweigerd werd, omdat hij
immers de stad niet verliet! Schuldig voelde hij zich intusschen niet. Wel vluchtte
hij, van den Haag uit gewaarschuwd door een brief van zijn zoon, aanvankelijk over
de Noordzee, maar dit nam niet weg dat hij Jan. 1588 cura-
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toren vroeg, hem in zijn ambt te herstellen, gelijk hij bij den Provincialen Raad van
Holland om behandeling zijner zaak voor het Hof van Holland had gerequesteerd,
zooals hij in het voorjaar van 1588 zich ter verdediging van zijn gedrag ook tot
verschillende Classes heeft gericht. Maar dit alles heeft weinig uitgewerkt: wel vond
o.a. een man als Kimedoncius, dat er voor een herstel in integrum van den
betrokkene veel te zeggen was, maar practisch is het daar toch niet van gekomen:
het gegeven pardon bleef hem uitdrukkelijk uitsluiten. Het overige van zijn leven
woonde Saravia weer in Engeland, waarbij hij - om zijn episcopaalsche sympathieën,
waarover straks meer - werk vond in de engelsche Staatskerk, zooals hij ook, naar
een al in 1566 bij hem bestaanden wensch, tegen 1590 engelsch burger werd.
Oorspronkelijk schijnt er nog sprake van geweest te zijn, dat hij weer naar Guernesey
zou gaan. Maar gebeurd is dit niet, want 1588 werd hij benoemd tot rector van
Tattenhill of Staffordshire. 9 Juli 1590 werd hij, reeds te voren te Lelden als zoodanig
gegradueerd, ingelijfd bij het corpus der doctoren in de theologie aan de universiteit
van Oxford. 1591 kreeg hij een prebende te Gloucester, Dec. 1595 een andere en
een benoeming tot kanunnik te Canterbury, in verband waarmee hij toen daar ter
stede ging wonen. Nog in hetzelfde jaar werd hij vicar van Lewisham in Kent, als
hoedanig hij nauw bevriend werd met Richard Hooker. 1601 bracht hem nog weer
een nieuwe prebende, van Worcester, zooals hij er 1594 nog een van Westminster
gekregen had. 1610 werd hij in plaats van vicar te Lewisham rector van Great Ghart
in Kent. En deze positie bekleedde hij toen tot hij stierf.
Saravia is tweemaal getrouwd geweest. Van 1561 tot 1 Febr. 1606 met
C a t h e r i n e d'A l l e z ; heel wat langer dus dan vijftien jaar, zooals in een zijner
grafschriften staat. En na haar dood met M a r g a r e t h a W i j t s , die later met
R o b e r t H i l l D.D. hertrouwd is en stierf vóór 1623. In het album academicum der
universiteit te Leiden staan: T h o m a s d e S a r a v i a Anglus P. 23 Nov. 1582 en
A d r i a n u s d e S a r a v i a T. 16 Febr. 1583, welke inschrijvingen wel op zoons
van hem betrekking zullen hebben.
Van Saravia's hand verschenen de volgende werken:
1) De diversis ministrorum Evangelii gradibus liber unus (Francof. 1561), waarvan
in 1592 een engelsche vertaling verscheen. De anti-presbyteriaansche gezindheid
van dit boek - die hij, naar hij in de voorrede zegt, reeds 26 jaar vóór de verschijning
ervan gekoesterd heeft, maar niet toonde om niet van zucht naar een bisschopsambt
te worden verdacht - was het, die zijn schrijver de hiervóór vermelde protectie der
Kerk van Engeland bezorgde. B e z a gaf er een geschrift tegen en ook de luthersche
dogmaticus J o h a n n G e r h a r d te Jena.
2) Een hertgrondighe Begheerte vanden Edele ... Prince van Oraengiën ...
Ghemaect bij mij A d r i a n u m Z a r a p h y a , diender des ... Woorts bij den... Prince
van Oraingen. Datum 1568 21 Sept. (Pamflet Meulman No. 190).
3) De imperandi authoritate et christiana obedientia libri IV (Londini 1593). In dit
boek bestrijdt Saravia de Vindiciae contra tyrannos, het tractaat De iure magistratus
in subditos et subditorum in magistratum en B u c h a n a n , De iure regni Scotici.
4) Responsio ad convitia quaedam Gretzeri,
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Jesuitae, in quibus Hadriani Zaraviae nomine abutitur (s.l.e.a.).
5) Defensio Tractationis de diversis ministrorum Evangelii gradibus ... contra
responsionem Theod. Bezae (Londini 1594). Ook tegen dit boekje praepareerde
B e z a een antwoord. Maar dit kwam, schijnt het, niet uit.
6) Disputatie over den Catechismus van Heydelbergh, openbaarlijck voor den
Volcke ghehouden op 't Hof van 's Gravenhage ... 1583 ... tusschen Dirick V.
Coornhart ende Saravia, gheassisteert met Arent Cornelisz ende andere predikanten
(Gouda 1617) (Pamflet Knuttel No. 673; Pamflet Meulman No. 8899).
7) Diversi Tractatus Theologici (Londini 1611).
8) On the Holy Eucharist (geschreven en aan Jacobus I opgedragen in 1604 of
1605), now first printed from the original latin m.s. (London 1855).
9) Les causes pourquoy certains du magistrat de Leide ont conceu etc., een
pamflet uit 1588 in het British Museum Galba D V III, pp. 240-245.
In 1607 werd hij bovendien nog aangewezen als Bijbelvertaler en daarbij speciaal
belast met het vertalen van Genesis tot en met 2 Koningen. En eindelijk is hij
waarschijnlijk nog, met Moded (dl. III, kol. 862), de auteur van de nederlandsche
vertaling van de oorspronkelijk in het Fransch geschreven Confessio Belgica van
Guido de Brès geweest. Aan de verspreiding daarvan heeft hij in allen gevalle
meegewerkt, door een aantal exemplaren van het boekje, voor hemzelf en voor
andere edelen ter hand te stellen aan Lodewijk van Nassau, in den tijd, dat hij
predikant der waalsche kerk te Antwerpen was. Doordat een broer van zijn vrouw
kamerdienaar (a cubiculis) van dezen broer van Oranje was, kon hij gemakkelijk
met hem in aanraking komen. Dat Saravia zelf dienaar van een anderen Nassau,
nl. van Jan den Oude, en leermeester van diens zoons zou zijn geweest, berust op
een misverstand: de daarvoor bijgebrachte plaats uit een brief van Joh. Fontanus
ziet op Adriaan Damman (dl. III. kol. 273 v.).
Behalve door zijn reeds genoemde voorliefde voor een episcopaalsche
kerkinrichting, en door zijn opvatting van het geloofsartikel van Christus' nederdaling
ter helle (waarin hij niet met Calvijn accoord ging), nam hij onder zijn gereformeerde
tijdgenooten ook een op zichzelf staande plaats in door zijn verdedigen van den
plicht der kerk om zending te drijven.
Brieven van Saravia bevinden zich nog in Engeland (zie H. B r u g m a n s , Verslag
van een onderzoek naar archivalia in Engeland ('s Grav. 1895) register in voce); in
Genève (zie H.Q. J a n s s e n , De Kerkhervorming in Vlaanderen I (Arnh. 1868, 200,
no. 6) (Collectio Camerarlana Vol. 9 no. 44); 's Gravenhage (Oud-Synodaal Archief;
Catal. blz. 4 no. 20); in München en Delft (Gemeentelijk archief; Collectie Arn.
Cornelisz.). Vgl. ook Catalogus Fred. Muller, veiling van Rappard-Lütge blz. 165.
Zijn testament ligt in het Prerogative Office te Canterbury.
Een biographie van Saravia, die hij zeker waard zou zijn, ontbreekt.
Zie, behalve het reeds in den loop van dit art. genoemde: Werken der
Marnixvereeniging, registers in voce; J.H. H e s s e l s , Ecclesiae Londino-Batavae
Archivum II (Cantabr. 1889) en III (Cantabr. 1897), registers in voce; Biographie
Nationale de la Belgique in voce; Dictionary of national biography in voce; L.A. v a n
L a n g e r a a d , Guido de Bray. Zijn leven en werken (Zierikzee 1884), 97 vv., 140
vv.; A. E l k a n , Philipp Marnix von St. Aldegonde I (Leipz
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1910), register in voce; P.J. B l o k , Aanteekeningen over ‘De Zwijger’ en over het
Wilhelmus in Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, Reeks
IV, dl. 8 (Jrg. 1910), 445 vv.; J e a n M e y h o f f e r , Adrien Saravia in Bulletin de la
Société d'Histoire du Protestantisme Belge, 2e Série, 2e Livr. (1921), 66 sv.; P.
M a u r u s G a l m , Das Erwachen des Missionsgedankens im Protestantismus der
Niederlande (St. Ottilien 1915), 33 ff; Th. v a n O p p e n r a a y , La doctrine de la
prédestination dans l'église réformée des Pays-Bas (Lovanii 1906), 24, 25; A.A.
v a n S c h e l v e n , Kerkeraads-Protocollen der Nederduitsche vluchtelingenkerk
te Londen (Amst. 1921), register in voce; F. d e S c h i c k l e r , Les églises du refuge
en Angleterre I-III (Paris 1892), register in voce; F. R a c h f a h l , Wilhelm von Oranien
2

und der Niederländische Aufstand II (Halle a.S. 1908), 690; L.D. P e t i t ,
Bibliographische lijst der werken van de leidsche hoogleeraren (Leiden 1894), 34
vv.; H.G. K l e y n , Bijzonderheden uit de Nederlandsche Kerkgeschiedenis no. 10,
in Kerkelijke courant 1896 (7 Mrt.); v a n L a n g e r a a d in Kerkelijke courant 1897
nos. 8 en 10; P. B u r m a n n u s , Sylsloges epistolarum I (Leid. 1727), 363, 364; P.
B o r , De Nederlandsche Historiën II (Amst. 1679), B 23, bldz. 93 vv.; Bulletin des
églises Wallonnes I, 89; P.C. M o l h u y s e n , Bronnen tot de geschiedenis der
leidsche universiteit I ('s Grav. 1913), register in voce; Livre Synodal... des églises
wallonnes I (la Haye 1896), register in voce; E. d e C o u s s e m a k e r , Troubles
religieux du XVIe siècle dans la Flandre Maritime II (Brux. 1878), 11, 47, 59, 60;
P a u l F r e d e r i c q , Les écoles Calvinistes de Gand, 68, 70; W. B i s s c h o p , De
woelingen der Leicestersche partij binnen Leiden (1864), 15 vv., 50, 51, 58; R.
F r u i n , Verspreide geschriften IX, 61; J. H a n i a , Wernerus Helmichius (Utr. 1895),
195, 196; P.J. B l o k , Geschiedenis eener Hollandsche Stad III ('s Grav. 1916), 88
vv.; C h r . S e p p , Bibliographische Mededeelingen (Leiden 1883), 83 vv.; Herzogs
3
Real-Encyklopädie XIII, 129, 130; Het Protestantsche Vaderland. Biographisch
Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden I, 344, 603; H.C. R o g g e , Brieven
van Joh. Wtenbogaert I (Utr. 1868). 167, 193 vv.; Leidsche Studenten almanak, jrg.
1851, 135; Calendar of State Papers, Domestic Series. Addenda 1566-1579, 17,
27, 1601-1603 (Add. 1547-1565), p. 558; P.L e e n d e r t z J r ., Het ‘Wilhelmus van
Nassouwe’ (Zutphen 1925), 59; J. S t r y p e , The Life ... of John Whitgift II (Oxf.
1822), 202-210. Vgl. ook Rijksarchief Brussel: Papiers d'Etat et de l'Audience no.
1505 Dossier 1561, 26 déc-1562 24 mars Flandre Affaire Jacques Tassin (!).
van Schelven

[Saruco, Isaäc (1)]
SARUCO (Isaäc) (1), zoon van H a i m S a r u c o , 17de-eeuwsch
portugeesch-joodsch rabbijn te Amsterdam. Deze spaansch joodsche rabbijnenfamilie
meent van den vermaarden hebr. taalgeleerde Menachem ibn Saruk af te stammen,
die ong. 950 te Tortosa leefde. De familie weck van Spanje via Italië naar Hamburg
uit, van waar zij zich in tiet midden der 17e eeuw in de Republiek vestigde. Isaac,
wiens vader te Hamburg een eenvoudig ritueel slachter was, weid in Amsterdam
een der meest gevierde predikers van zijn tijd. Met zijn broeder I s r a ë l had hij hier,
gesteund door de weezenbroederschap Aby Jethomim aan de portug.-joodsche
academia ‘Ets Haim’ gestudeerd en had het gebracht tot lid van het rabbinale college
en rector van het klein auditorium van deze academia.
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Zijn vermaardste preek is die bij de inwijding der portugeesche synagoge van
Amsterdam in 1675 gehouden, welke Sermão no alegre estreamento da Esnoga
que pregou o Docto Senhor H. Yshac Saruco opgenomen is in den feestbundel
(59-74): Sermôes que pregarão os doctos ingenios do K.K. de Talmud Torah desta
cidade de Amsterdam ... em Sabath Nahamu (Anno 5435), Estampado em
Amsterdam Em caza de ... á custa de David de Castro Tartaz(Aano 5435). Zijn
broeder S a l o m o was te Hamburg in 1685 overleden.
Zwarts

[Saruco, Isaäc (2)]
SARUCO (Isaäc) (2), zoon van S a l o m o , neef van voorg., geb. te Hamburg omstr.
1686, gest. te Amsterdam 1762, kwam in 1699, toen de Denen Hamburg belegerden
met zijn grootmoeder naar Amsterdam. Door zijn gelijknamigen oom gesteund,
studeerde ook hij aan de Academia Ets Haim. Nadat hij deze studiën met succes
volbracht had, trad hij, 20 jaar oud, met de oudste dochter van zijn oom I s r a ë l in
het huwelijk (overl. 1756), met wie hij gezamenlijk te Hamburg was opgevoed. Hij
werd rabbijn bij de portugeesch-joodsche Gemeente van Amsterdam. Van zijn zeven
kinderen bleven slechts een zoon Salomon (die volgt) en twee dochters in leven.
S a r a huwde met haar achterneef I s r a ë l S a r u c o , die als voorganger der
portugeesche synagoge te Maarssen a/d Vecht fungeerde. Toen deze wegens
veronachtzaming van zijn ambt ontslagen werd, heeft Isaäc, ter wille van zijn dochter,
deze funetie hier (1729-44) waargenomen; hij richtte er een academia voor de
oudere en een school voor de jongere leerlingen op, daarbij door zijn zoon Salomon
bijgestaan. Toen deze gemeente in 1742 snel achteruitging en zijn opvolger te
Amsterdam tot opperrabbijn van Londen benoemd werd, heeft hij zijn oude functie
te Amsterdam weder bekleed. Door zijn bemoeiingen kreeg zijn zoon Salomon later
het opperrabbinaat der portugeesche synagoge van den Haag.
Zwarts

[Saruco, Jacob de Selomoh Hisquijahu]
SARUCO (Jacob de Selomoh Hisquijahu), uit dezelfde familie als de vorigen, was
ook rabbijn bij de amsterdamsche portugeesche synagoge. In 1753 verschenen
van hem en van rabbi Abraham J. Basan bij Gerard Johan Janson hun rouwreden
op het afsterven van den opperrabbijn Athias Sermôes Funebres as deploraveis
memorias do muy insigne Theologo, celebre Pregador cabeça desta Nação Illlustre
é congrega de Talmud Torah, o muy Reverendissimo Sr. H.H.R. David Israel Athias
faleceo em 16 Adar Seny 5513 pregados em casa do muy dignissimo Sr. R. Selomoh
o

Curiel; Parnas Regente deste K.K. (4 . 24 blz). In 1757 verscheen van hem te
Amsterdam een feestpreek Sermão gratulatorio pregado na inclita Iesibah de Neve
Sedek. Em Sabath Balak, 14. Tamuz (Anno 5517), bij de inwijding der academia
Neve Sedek gehouden en op eigen kosten bij Janson uitgegeven (28 pag. en 4
ongen.), waarbij een Decima van zijn intiemen vriend (David) F(ranco) M(endes)
o
(?) en in 1759: Sermão gratulatoria, y moral ... 8 Yjar 5519’ (4 .). Voor zijn leerlingen
deed hij ook een portugeesch-joodsch wiskundeboekje verschijnen, door Janson
gedrukt en door Israël Mondovy te Amsterdam uitgegeven: Praxe da Arithmetica
em que se exercitáo todo o genero de contas, com methodo breve e intelligivel que
recopilou.... para educação dos seus Escolares (Anno 1766, 64 blz.). Ook gaf hij in
1766 bij Janson met Isaäc de Leon een zedekundig handboek, in dialoogvorm, voor
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de joodsche jeugd uit, dat weer bij Israël Mondovy (112 pag. in 8 .) verscheen,
getiteld Avizos espirituaes e Instrucçoens sagradas
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para cultivar o Engenho da juventude no Amor e temor Divino. Que recopilarão em
Dialogos R.... para fazer repetir e decorar a seus Escolares diarimente (vinheta).
Het is door den Opperrabbijn Selomoh Salem van een inleiding voorzien en
opgedragen aan Raphael de Moseh Mendes da Costa, terwijl I. de Elijahu, H. Cohen
Belinfante, Moseh de Jehuda Pina, R. Yshac de Leon e.a. er hebreeuwsche
lofgedichten in bijdroegen.
Zwarts

[Saruco, Selomoh of Salomon]
SARUCO (Selomoh of Salomon), zoon van Isaäc S. (2), die voorgaat, geb. te
Amsterdam 1712, gest. in den Haag 1784, geh. in 1752 met S a r a , dochter van
I m a n u e l A b e n d a n a . Hij studeerde eveneens sedert 1729 aan de
amsterdamsche portugeesch-joodsche academia en wel onder het rectoraat van
Isaäc Abendana de Britto. Hij genoot een studiebeurs en voorzag door lesgeven
verder in zijn onderhoud. In 1732 moest hij zijn vader gaan assisteeren, die tijdelijk
als voorganger der portugeesche synagoge te Maarssen a/d Vecht fungeerde. Tot
1741 bleef hij zich hier aan de assistentie in de synagoge en aan de
studie-inrichtingen dezer gemeente wijden, die toen door de verliezen, door den
windhandel geleden, echter snel achteruitging. In 1743 legde hij proefdienst af voor
de toen vacante betrekking van voorlezer der portugeesche synagoge van
Amsterdam; hij verkreeg echter slechts een eervolle vermelding. In dit jaar benoemde
Don Manuel Lopes Suasso baron d'Avernas le Gras in den Haag hem tot praeceptor
over een zevental kinderen van zijn overleden broeder Aron, die hij in huis genomen
had. Voor hen schreef hij het handschrift Poesias Sacras, de gewijde poëzie, om
van de grootheid des Heeren, de schepping der wereld, de eeuwigheid van Israël
en zijn verlossing te getuigen (1748). Na het beëindigen van deze taak bezorgde
deze machtige joodsche regentenfamilie hem verschillende lessen en wist ook door
toedoen van zijn vader Isaäc (2) in 1751 zijn benoeming tot opperrabbijn der
aanzienlijke haagsche Portugeesche gemeente door te zetten, welke functie hij tot
zijn overlijden bekleed heeft. Hij bezat een groote algemeene beschaving, die
ongekend was voor de toenmalige rabbijnen. Hij sprak en schreef in het Portugeesch,
Spaansch, Hebreeuwsch en studeerde ook in de nederlandsche literatuur, in de
philosophie en geneeskunde, terwijl hij ook het vioolspel beoefende en fraai zong;
ook was hij wetschrijver en kerkelijk besnijder. Vele zijn de gelegenheidsgedichten
ter gelegenheid van de feesten in de huizen der rijke haagsche portugeesch-joodsche
patriciërs en die op de gedenkdagen ter synagoge, met betrekking tot het Oranjehuis
enz., door hem vervaardigd (alle in Z w a r t s Hoofdstukken, zoover bekend,
opgenomen). Van zijn groote handschriften is vermeldenswaardig Caminho de
Vidas, de Levensweg, een zedekundig handboek voor zijn kinderen (1760 fol. 289
pag.); Proverbios de Selomoh, een commentaar op de Spreuken van Salomo, dat
hij in den kring zijner gemeenteleden liet circuleeren, wegens hun geringe kennis
van het hebreeuwsche origineel (1766 gr. fol. 778 pag.). Ook schreef hij een
hebreeuwsch handboek voor den haagschen synagogedienst Sepher Cheschek
Schelomo (1767 fol. 43 pag.), een geboorteregister, dat in de Nederlandsche Leeuw
(1893, 85 vgl.) is uitgegeven, benevens een familiegeschiedenis en genealogie
Arvore de Vidas genaamd (4o. 52 pag.). Andere gedichtenbundels in handschrift,
alsmede dat van een philosophisch werk over de onsterfelijkheid der ziel, vertoogen
over de inenting en een briefwisseling met palestijnsche geleerden, zijn blijkbaar
verloren gegaan. Uit de reisbeschrijving van den joodschen
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letterkundige David Azulay (1778) blijkt zijn aanzienlijke positie in de joodsche
wereld. Opperrabbijn Saruco werd op 7 Mei 1784 aan den Ouden Scheveningschen
weg begraven. Op Zondag 31 Mei 1859 werd onder groote belangstelling op het
graf een nieuwe gedenksteen onthuld. De eigenlijke historische herdenkingsrede
hield M. Henriques Pimentel, afgedrukt in het Ned. Israël. Jaarboekje 1859-60. Hij
bezat zeven kinderen, waarvan de oudste, I s a ä c , het voorlezerschap dezer
Gemeente in den franschen tijd bekleedde, nl. van 1775-1814 (van 1770-75 als
assistent). Hij was de zg. ‘Oranje Dominee’. Er was nl. na den slag van Waterloo
een geïmproviseerd feest in zijn ruime voorkamer aan de Princessegracht, die
behangen was met oranjebulletins, waarbij de opgetogen turfschippers onder het
zingen van Oranjeliederen om hem heen dansten, terwijl de ‘keezen’ bij ommekeer
van zaken beloofden den ‘Oranje dominee’ in zijn eigen kamer op te hangen.
De portugeesche synagoge bezit nog een op hout geschilderd portret van hem
met een oranjepluim op zijn steek.
Zie: J a c . Z w a r t s , Hoofdstukken uit de Geschiedenis der Joden in Nederland
(Zutphen 1929), 204-247 (met portret van Selomoh en reproductie van het titelblad
van diens genealogie).
Zwarts

[Sas, Jacob Joannes]
SAS (Jacob Joannes), geb. te Delft 6 Oct. 1808, overl. te 's Gravenhage 6 Dec.
1874, geneeskundige. Hij was een zoon van den onderwijzer G i j s b e r t u s S a s e n
J a c o b a L a b é e . Na eenige jaren de latijnsche school in zijn geboorteplaats
bezocht te hebben, werd hij kweekeling bij het Rijkshospitaal te Utrecht. In 1826
werd hij tot officier van gezondheid 3e klasse, in 1829 tot officier van gezondheid
2e klasse bevorderd. Als zoodanig nam hij deel aan den Tiendaagschen veldtocht
en bewees hij te Brussel en elders gewichtige diensten. Na den belgischen opstand
werd hij te Haarlem en vervolgens te Utrecht in garnizoen geplaatst. In
laatstgenoemde stad liet hij zich 13 Jan. 1835 als student in de medicijnen
inschrijven. Op 27 Juli van hetzelfde jaar behaalde hij het diploma van officier van
gezondheid 1e klasse. Op 9 Mrt. 1836 werd hij aan de universiteit te Leiden
ingeschreven; het volgende jaar promoveerde hij aldaar summa cum laude tot doctor
in de medicijnen op proefschrift De encephalitide (Lugd. Bat. 1837). Na o.a. te 's
Gravenhage te hebben dienst gedaan, werd hij in 1843 geplaatst bij het
garnizoenshospitaal te Amsterdam. Hier werd hij in een pennestrijd gewikkeld over
de groote waarde der revaccinatie, die hij verdedigde in twee geschriften Gedachten
en opmerkingen omtrent de waarde der vaccinatie en revaccinatie (Leyden 1844)
en Het levenslang beveiligend vermogen der vaccine ontkend en de revaccinatie
noodzakelijk geoordeeld en aangeprezen (Leyden 1845). Verder schreef hij
verscheidene artikelen op geneeskundig gebied in Het Ned. Lancet, het Repertorium
en De Geneeskundige Courant. Een belangrijk opstel van zijn hand is getiteld
Verhandeling over het kraken van de uitstrekkende pezen van de hand en vingeren
(crepitus tendinum).
In 1848 werd hij overgeplaatst naar Amersfoort, in 1854 naar Haarlem. In 1859
verkreeg hij den rang van luitenant-kolonel, in 1865 dien van kolonel. In hetzelfde
jaar werd hij inspecteur van den geneeskundigen dienst der landmacht. Nadat hij
in 1868 tot generaal-majoor was bevorderd, werd hij in 1873 gepensionneerd. Het
daaropvolgend jaar stierf hij echter reeds en werd te Delft begraven.
Hij was eerst (1838) te Reeuwijk gehuwd met
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C a t h a r i n a d e J a a g e r , daarna (1863) te 's Gravenhage met H e n d r i c a
H e r m i n a V l u g . Uit zijn eerste huwelijk stamden o.a. een gelijknamige zoon
(1843-1910), in 1890 gepensionneerd als majoor der infanterie, en een dochter,
gehuwd met W.A.D. Wüpperman (in 1875 1e luitenant bij het 2e reg. huzaren), die
het leven van zijn schoonvader heeft beschreven.
Zie: W.A.D. W ü p p e r m a n , Necrologie van Dr. Jacob Joannis Sas (z.p. 1875);
Biogr. Lexikon der hervorr. Aertzte VI (1888), 993; Alba Stud. van Utrecht en Leiden;
Ned. Patriciaat XIV (1924), 252 (genealogie Sas); Bibliotheca medica (1930), 51,
405.
Wijnman

[Sasse van IJsselt, jhr. Leopold Frans Jan Jacob Joseph van]
SASSE VAN IJSSELT (jhr. Leopold Frans Jan Jacob Joseph v a n ), geb. te
Boksmeer 2 Sept. 1778, overl. te 's Gravenhage 21 Mrt. 1844, was de zoon van
G e r b r a n d u s I g n a t i u s v a n S a s s e v a n I J s s e l t en M a r i a C o r n e l i a
M a g d a l e n a d e R a e t v a n d e W e y e r . Hij verloor zijn vader op 3-jarigen
leeftijd, studeerde in de rechten te Leuven en ook eenigen tijd te Leiden, waar hij
18 Sept. 1797 werd ingeschreven, maar heeft geen diploma verworven. Op 6 Oct.
1807 benoemde koning Lodewijk hem tot een der 11 jachtofficieren voor het
departement Brabant. Op 24 Sept. 1809, dus op den leeftijd van 31 jaren, werd hij
in dat departement gekozen tot lid van het Wetgevend lichaam, maar reeds in Mrt.
1810, toen door het machtwoord van Napoleon Zeeland, Brabant en Gelderland
ten zuiden van de Waal aan Frankrijk werden afgestaan, werd hij evenals de andere
die landen vertegenwoordigende leden vanzelf van genoemd lichaam uitgesloten.
Van Sasse ging nu op zijn goederen in Gelderland wonen, maar toen ook het
overige Nederland door Frankrijk geannexeerd werd, keerde hij te Boksmeer terug,
doch weigerde alle benoemingen in franschen dienst.
Na de bevrijding werd hij bij besluit van den Souvereinen Vorst van 6 Apr. 1814
benoemd tot lid der Nationale vergadering voor de kort te voren weder tot stand
gekomen provincie Brabant. Op 1 Sept. 1815 werd hij bij Koninklijk besluit benoemd
tot lid der Tweede Kamer voor dezelfde, nu Noord-Brabant genoemde provincie.
Reeds gedurende deze periode gaf hij van onafhankelijkheid blijk: bij de
behandeling van het ontwerp tot beteugeling der drukpers verklaarde hij 25 Sept.
1816, dat hij alleen voorstemde omdat de wet slechts een tijdelijk karakter had.
Hij werd 10 Juli 1818 bij zijn periodiek aftreden tegen 1 Oct. d.a.v. door de Staten
niet herkozen, waarschijnlijk onder den invloed van den gouverneur Hultman (dl.
VIII, kol. 890).
Op 3 Juni 1822 werd hij door de ridderschap van Noord-Brabant tot lid der Staten
dier provincie gekozen en dezen kozen hem 11 Juli 1823 weder tot lid der Tweede
Kamer. Nu ving uit politiek oogpunt een zeer belangrijke 7-jarige periode voor van
Sasse aan. Hij was, vooral uit afkeer van de oligarchie der regenten van voor 1795,
zeer koningsgezind, maar voelde misschien nog meer voor zijn godsdienst. Zoo
kwam het, dat hij, steeds de regeering (die eigenlijk Willem I was) bestrijdende, altijd
een hartelijk woord voor den Koning en het koningschap deed weerklinken. Tot
1829 was hij de eenige van de 7 leden voor Noord-Brabant, die anders sprak dan
als rapporteur.
Op 14 Dec. 1825 sprak hij bij de behandeling der staatsbegrooting een heftige
rede uit tot verdediging der roomsch-katholieke belangen, die hij bedreigd achtte
door de besluiten van 14 Juni en 14 Aug. te voren tot oprichting van het collegium
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philosophicum te Leuven en tot verbod aan Nederlanders om in het buitenland te
studeeren. Vooral daar twee zijner zonen te St. Acheul in Frankrijk op studie waren,
was laatstgenoemd besluit hem onaangenaam. Hij noemde de besluiten
ongrondwettig, omdat zij de vrijheid der roomsche kerk aanrandden en omdat zij
inbreuk op de vaderlijke macht maakten. Zeer schoon is hetgeen hij zegt omtrent
de voorvaderen des Konings, die apostelen en helden der burgerlijke en
godsdienstige vrijheid waren. Niettegenstaande zijn oppositie mocht de Koning hem
gaarne lijden, drie dagen na deze rede dineerde hij bij Z.M.
Op 22 Dec. 1826 verklaarde hij, dat een concordaat, waartoe de pogingen van
den liberaal-katholiek Goubau d'Hovorst (dl. VIII, kol. 626) en den protestant Reinhold
mislukt waren en waartoe nu de Celles (dl. VII, kol. 290) was afgevaardigd,
onmogelijk was zoolang het genoemde collegium bestond. Werkelijk ging het te
niet, zoodat dit officieel 31 Dec. 1829 werd opgeheven. Het concordaat, dat 17 Aug.
1827 gesloten werd, is in Noord-Nederland nimmer ingevoerd.
Van Sasse vereenigde zich in dezen tijd dikwijls met de Zuid- tegen de
Noord-Nederlanders. Zoo stemde hij als eenig Noord-Nederlander op 2 Febr. 1827
tegen de schutterijwet en 3 Dec. 1828 voor het voorstel van de Brouckere om de
wetten tot beteugeling van de vrijheid van drukpers in te trekken.
Op 19 Dec. 1828 hield hij bij gelegenheid van de behandeling der begrooting
weder een heftige rede tegen de regeering over de verdrukking der Roomschen.
Juist door die heftigheid werden noordelijke leden overgehaald voor te stemmen,
zoodat de begrooting met 53 tegen 51 stemmen werd aangenomen.
In dezen tijd kwam in België het verbond (door Willem I monsterverbond genoemd)
tusschen de liberalen en ultramontanen op; 1829 is het jaar van de adressen aan
de regeering. Ook in Noord-Brabant werd gerequestreerd, maar daar was het meer
de vrijheid van drukpers, in België vooral de vrijheid van onderwijs en de invoering
van het concordaat, die gevraagd werden.
Op 27 Febr. 1829 hield van Sasse een rede om aan te dringen op het aan de
regeering overleggen van de vele bij de volksvertegenwoordiging ingekomen petities.
Dit werd op 5 Mrt. d.a.v. met 55 tegen 41 stemmen aangenomen, maar de Eerste
Kamer stemde deze verzending af, zoodat zij officieel niet bij de regeering inkwamen.
Het gevolg was evenwel, dat de wet van 16 Mei 1829 meer vrijheid van drukpers
gaf.
Toen hij tegen Oct. 1829 als kamerlid periodiek aftrad, waren de noordbrabantsche
Statenleden in twee nagenoeg gelijke kampen verdeeld. De voorstanders der
regeering wilden van Sasse, haar tegenstanders wilden den ook aftredenden
Verheyens doen vallen. Op 10 Juli werd van Sasse met 22 stemmen tegen 20 op
zijn tegencandidaat herkozen.
Op 19 Dec. 1829 stemde hij tegen de tien-, zoowel als tegen de eenjarige
begrooting; zij werden evenwel beide aangenomen, de laatste met slechts 54 tegen
53 stemmen.
Op 21 Mei 1830 stemde hij tegen het wetsvoorstel op de drukpers (tot beteugeling
van hoon en laster), waarover toen de stemmen staakten (52 tegen 52), maar toen
de regeering een nieuwe wet, waarin eenige verzachting (een straf op het stoken
van onrust en oneenigheid onder de burgers was nu weggelaten) was aangebracht,
indiende, werd zij met 93 tegen 12 stemmen aangenomen. Ook nu stemde hij tegen.
Toen de belgische opstand 25 Aug. 1830 uitbrak,
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vond deze bij van Sasse geen steun. Hij was nog steeds koningsgezind en was
bevreesd, dat bij afscheiding van België (waartoe hij ook Limburg rekende) de
Roomsch-Katholieken slechts 30% van de bevolking zouden uitmaken en hun
belangen daardoor in het gedrang zouden geraken. Hij heeft den prins van Oranje
(later Willem II) in het belang van het behoud der vereeniging in Oct. 1830 naar
Antwerpen gevolgd. In dezen tijd heeft hij aan de regeering eenige brieven
geschreven, die in het Rijks archief te 's Gravenhage aanwezig zijn en waaruit deze
gezindheid blijkt.
Bij zijn periodieke aftreding als kamerlid tegen Oct. 1832 verzocht hij, niet in
aanmerking te komen, omdat hij van oordeel was, dat daar er slechts 55 leden
konden vergaderen, terwijl volgens de grondwet een aantal van 56 (de helft van
110 + een) noodig was voor een wettig besluit, de besluiten der vergadering onwettig
waren. Er werd nu 5 Juli een ander in zijn plaats gekozen.
Zijn bezwaar was eerst door de grondwetsherziening van 1840 opgeheven. Wel
werd hij 8 Juli 1840 gekozen tot lid der dubbele Kamer ter beoordeeling dier
herziening, en op 27 Aug. d.a.v. hield hij een rede, waarin hij er tegen protesteerde,
dat Limburg niet in de dubbele Kamer vertegenwoordigd was, terwijl hij 2 Sept. niet
alleen op vrijheid van godsdienst en onderwijs, maar ook op uitbreiding van kiesrecht,
waardoor alle gezeten burgers dit zouden verkrijgen, aandrong.
Toen in 1842 door het verzoek van van Meeuwen om bij zijn periodieke aftreding
niet in aanmerking te komen, een vacature in de Tweede Kamer ontstond, werd
van Sasse 7 Juli gekozen en nu kon hij deze benoeming aannemen daar zijn vroeger
bezwaar door de grondwetsherziening was opgeheven. Hij bleef nu lid tot zijn
overlijden. Het laatste jaar was hij, die jichtlijder was, vrij veel afwezig.
Op 26 Sept. 1843 verklaarde hij bij de begrootingsdiscussies, dat hij wegens de
slechte politiek der regeering alles zou afstemmen. Op 28 Febr. 1844 sprak hij voor
het laatst.
Deze voorvechter der roomsch-katholieke belangen is wel de nederlandsche
O'Connell genoemd.
In 1814 werd hij opgenomen in de ridderschap van Brabant.
Hij huwde 12 Nov. 1806 H e n r i ë t t e J o h a n n a A n t o n i a H a c f o r t t o t
O o s s t e r h o l t , geb. 12 Juni 1785, overl. 31 Oct. 1834, bij wie hij 8 zonen en 2
dochters had. Zijn zoon Lud. J.B. volgt. Veel omtrent hem komt voor in J.H.J.M.
W i t l o x , De Katholieke staatspartij, 2 dln. ('s Hert. 1919 en 1927).
Ramaer

[Sasse van IJsselt, jhr. Ludovicus Johannes Baptista van]
SASSE VAN IJSSELT (jhr. Ludovicus Johannes Baptista v a n ), geb. te Boksmeer
20 Juni 1809, overl. aldaar 23 Dec. 1888, was de oudste zoon van den vorige en
H.J.A. H a c f o r t t o t O o s t e r h o l t . Zijn peet was koning Lodewijk, die eenige
maanden te voren bij zijn vader gelogeerd had en zich door den landdrost van
Brabant Mr. P.E.A. de la Court bij de doopplechtigheid liet vertegenwoordigen.
Hij was, na te St. Acheul in Frankrijk op kostschool geweest te zijn, onder zijn
vader werkzaam als landbouwkundige en woonde in een huis aan de Molenpoort
te Boksmeer. Hij volgde zijn vader op als lid der Tweede Kamer, als hoedanig hij
23 Apr. 1844 door de Staten van Noord-Brabant gekozen werd. Hij sloot zich aan
bij de toen gematigde Roomsch-Katholieken als J.L.A. Luyben (dl. VIII, kol. 1079)
en hoewel weinig sprekend, behoorde hij toch niet als de meeste noordbrabantsche
leden van 1814 tot 1840 tot de zwijgers.
Voornamelijk als gevolg van den groeten naam,
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dien zijn vader in de geheele provincie gehad had, en ook omdat hij dikwijls, zelfs
meer dan Luyben, met de liberalen medeging, was ook hij er populair.
Op 2 Aug. 1847 stemde hij met L.D. Storm en den Protestant de Jong van Beek
en Donk tegen de begrooting van den conservatieven minister van Binnenlandsche
Zaken van Randwijck (dl. III, kol. 999), terwijl de 4 andere leden uit Noord-Brabant
en de 3 leden uit Limburg door hun voorstemmen den minister, wiens begrooting
bij voltallige Kamer met 32 tegen 26 stemmen werd aangenomen, redden.
Zijn populariteit bleek bij de invoering der directe verkiezingen ingevolge de
grondwet van 1848. Hij wenschte liever in de Eerste dan in de Tweede Kamer zitting
te nemen. Eerstgenoemd lichaam was, vooral doordat daarin de beraadslagingen
openbaar waren geworden, een ander en meer invloedrijk college dan vroeger. Van
Sasse werd op 27 Nov. 1848 niet alleen in Grave, het kiesdistrict zijner inwoning,
maar ook in de districten Tilburg en Eindhoven tot candidaat voor de Eerste Kamer
gekozen en zelfs in het veraf gelegen district Bergen op Zoom kwam hij daarvoor
in herstemming. Hij was dan ook een van de 5 leden, die bij Koninklijk besluit van
11 Jan. 1849 tot lid daarvan voor Noord-Brabant benoemd werden. Sedert Sept.
1850, toen de keuze der Eerste-Kamerleden aan de Staten gekomen was, werd hij
geregeld herkozen.
In de eerste jaren van zijn lidmaatschap dezer Kamer zeilde hij als zijn
mede-afgevaardigden uit Noord-Brabant, vooral na de Aprilbeweging van 1853, in
het liberale vaarwater. Toen in Noord-Brabant de omkeering in de politiek begon,
ging hij daarmee mede. Hij stemde, evenals trouwens de liberale Roomschen, 15
Sept. 1870 tegen de afschaffing der doodstraf. Toen de 300-jarige herdenking van
de inneming van den Briel door de Watergeuzen op 1 Apr. 1872 gevierd werd, werd
van zijn woning de vlag niet uitgestoken. Het was vooral de invloed van de werken
van Dr. W.J.F. Nuijens (dl. I, kol. 1388), waardoor deze inneming, oorzaak dat wij
aan de tyrannie van Filips II en Alva ontkomen zijn, als een ramp beschouwd werd.
Zelfs heeft de groote J.A. Alberdingk Thijm (dl. V, kol. 914) zich in dien tijd niet
ontzien, in het dagblad ‘de Tijd’ te schrijven, dat de grondlegger onzer vrijheid een
eervergeten huichelaar was. Hoe anders waren de woorden van van Sasse's vader
ruim 40 jaren te voren (zie het vorige artikel). Thans, weer 60 jaren later, zijn de
Roomsch-Katholieken tot het gevoelen van laatstgenoemde teruggekeerd.
Van Sasse legde namens de roomsch-katholieke leden der Eerste Kamer bij de
behandeling van het wetsontwerp-Kappeyne tot wijziging der wet op het lager
onderwijs op 7 Aug. 1878 de verklaring af, dat zij, omdat zij in dit ontwerp het
verzoenend karakter, hetwelk zij daarin hadden mogen verwachten, misten, zich
niet in de discussie zouden mengen, maar zich er toe zouden bepalen, tegen te
stemmen. Het ontwerp werd met 22 tegen 10 stem men, onder welke laatste 8
Roomsch-Katholieken, aangenomen.
Op 20 Jan. 1880, toen een nieuw ministerie was opgetreden, verzocht hij, ook
namens zijn medestanders, bij de benoeming van het nieuwe schooltoezicht
onafhankelijke, verdraagzame ambtenaren te benoemen.
Hij sprak 21 Jan. 1881 over de sluiting van den bovenmond der Beersche Maas
ten behoeve van den aanleg van den spoorweg Nijmegen-Venlo. Hij wenschte, dat
in die sluiting eenige doorlaatbruggen aangelegd zouden worden. De minister Klerck
(dl. II, kol. 682) achtte
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dit onnoodig, omdat de waterstand slechts weinig zou verhoogen. Van Sasse zag
het beter in dan de minister, zooals gebleken is bij de ramp van 1920.
Hij verzocht bij zijn periodieke aftreding tegen Sept. 1883 niet voor een herkiezing
in aanmerking te komen en werd 10 Juli van dat jaar vervangen.
Vele jaren was hij lid van den raad der gemeente Boksmeer.
Hij huwde 10 Aug. 1831, O l i v i e r a L e o p o l d i n a C a r o l i n a T h e o d o r a
M a r i a C a v e l l i e r v a n A d r i c h e m , geb. 19 Oct. 1810, overl. 1 Sept. 1891,
bij wie hij 9 zonen en een dochter had.
Ramaer

[Sassen, Mr. Jan Hendrik]
SASSEN (Mr. Jan Hendrik), geb. te 's Hertogenbosch 27 Mei 1786, overl. aldaar 5
Mei 1830, was de zoon van J a c o b u s S a s s e n en M a r i a J o h a n n a
H e r m a n s . Hij werd 19 Sept. 1803 te Leiden als student ingeschreven en
promoveerde aldaar in de rechten 25 Oct. 1806 op een dissertatie De contractu
nuptiale.
Op 29 Juli 1808 werd hij voorloopig pensionaris en 10 Nov. d.a.v. secretaris der
stad 's Hertogenbosch. De landdrost van Brabant de la Court droeg hem in 1809
op, een rapport over de geschillen tusschen de Protestanten en de
Roomsch-Katholieken in dat departement op te stellen; hij voldeed daaraan kort
daarna.
In 1810 werd hij griffier van het vredegerecht te Boxtel en in 1811 hetzelfde te 's
Hertogenbosch. Eindelijk werd hij 3 Mei 1813 benoemd tot griffier van de rechtbank
aldaar.
Als aanhanger van het Oranjehuis werd hij 18 Dec. 1813 door de fransche overheid
gearresteerd en men wilde hem als gijzelaar naar Parijs voeren, maar hij wist
onderweg te ontsnappen en meldde zich 26 Jan. 1814, toen het fransche leger 's
Hertogenbosch verliet, weder aldaar aan. Hij werd nu benoemd tot secretaris der
24 Jan. te voren benoemde commissarissen voor de overneming van de gemeenten,
die voor 1795 de Landen van Overmaze hadden uitgemaakt. Hij ging daarvoor te
Roermond, en na de ontruiming door het fransche garnizoen van Maastricht, welke
5 Mei 1814 plaats had, aldaar wonen. Nadat de pruisische troepen uit deze landen
vertrokken waren en 15 Sept. 1815 gouverneurs der provinciën Luik en Limburg
benoemd waren, werden bovenbedoelde gemeenten door de commissie aan die
gouverneurs overgegeven, en vertrok Sassen naar 's Hertogenbosch, waar hij zich
als advocaat vestigde en vrij spoedig een zeer drukke praktijk Kreeg.
Hij werd 2 Dec. 1815 tot lid der Staten van Noord-Brabant voor de stad 's
Hertogenbosch benoemd en verder geregeld herkozen. Op 14 Juli 1818 kozen hem
zijn medeleden tot lid van Gedeputeerde staten. Op 23 Mei 1819 werd hij benoemd
tot advocaat van den waterstaat en de publieke werken. Genoemde betrekkingen
bleef hij waarnemen tot zijn overlijden.
Hij trad omstreeks 1820 in twee brochures, geschreven namens vele
Roomsch-Katholieken in Noord-Brabant, op tegen van Hogendorp (dl. II, kol. 587),
die hen van onverdraagzaamheid beschuldigd had. Hij deed zich hier als een
tegenstander van de regeering kennen. Later, b.v. in de Statenvergadering van 6
Juli 1826 en in die van Juli 1829, was hij op de hand der regeering. Dat hij gewonnen
zou zijn door het uitzicht op een lidmaatschap van den Hoogen raad (bedoeld zal
zijn het Hoog gerechtshof te 's Gravenhage), kan niet waar zijn. Als iemand zoo iets
beloofd wordt, stelt men de vervulling der belofte niet 4 jaren uit.
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Hij huwde H e n r i ë t t a F r a n c i s k a v a n d e r M o n d e , geb. 3 Mrt. 1764,
overl. 3 Mei 1856, bij wie hij 10 kinderen had.
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Hij schreef: Antwoord van een vriend der waarheid aan den Heere G.K. grave van
Hogendorp op deszelfs brief van den 26 Mei 1818, door Candidus Brabantus (Amst.
1819); De onverdraagzaamheid van eenige protestanten in Noordbrabant
aangetoond, eene bijdrage tot de huishouding van den staat, ten dienste der
Staten-Generaal (Amst. 1821); Proeve van een beredeneerd overzigt van het
Burgerlijk Wetboek voor het koninkrijk der Nederlanden (1e stuk, 's Hert. 1827).
Door zijn dood is de verdere uitgave achterwege gebleven.
Ramaer

[Sassen, Mr. Napoleon Franciscus Carolus Josephus]
SASSEN (Mr. Napoleon Franciscus Carolus Josephus), geb. te Hedal 20 Aug. 1811,
overl. te 's Hertogenbosch 25 Jan. 1876, was de zoon van L e o n a r d u s
A n t o n i u s S a s s e n en J o h a n n a d e K l e i n .
Hij studeerde aan een zuid-nederlandsche universiteit. Hij zette zich na volbrachte
studiën in 1830 als advocaat te 's Hertogenbosch neder en verkreeg spoedig een
groote praktijk. Zijn geheele leven is hij advocaat gebleven.
Hij behoorde tot die Roomsch-Katholieken, die van oordeel waren, dat aansluiting
aan de liberale partij, welke na 1820 in de noordelijke gewesten steeds meer veld
won, in hun belang was. Langzamerhand kwam hij geheel in het liberale vaarwater.
Hij richtte in het laatst van 1847 met eenige andere vooruitstrevenden de
kiesvereeniging tevens sociëteit ‘Unie, vrijheid, openbaarheid en orde’ op, die van
1848 tot 1866 in de geheele Meierij van 's Hertogenbosch alle verkiezingen
beheerschte. Hij was daarvan de eerste voorzitter.
Op 5 Oct. 1848, dus nog onder het beperkte kiesrecht, werd hij tot lid van den
raad der stad 's Hertogenbosch gekozen. Hij bleef dit na de herziening der
gemeentewet in 1851. Op 3 Sept. 1850 werd hij tot lid der Provinciale staten van
Noord-Brabant voor het kiesdistrict 's Hertogenbosch gekozen. Zijn medeleden
kozen hem 12 Juli 1853 tot lid der Eerste Kamer ter vervanging van den Protestant
B. Verhey van den Bogaard. Dit was een manifestatie tegen de Aprilbeweging.
Sassen was gedurende de 18 jaren van zijn lidmaatschap steeds een zeer
gewaardeerde steun van Thorbecke. Zelfs was hij somtijds Thorbeckiaanscher dan
deze zelf, zooals bleek uit de stemming over de begrooting van Koloniën van
Uhlenbeck (dl. IV, kol. 1349), dien Thorbecke wel wilde loozen; Sassen was een
der 4 leden, die voor de begrooting stemden.
Hij hield 28 Mei 1861 een warme rede ten voordeele van de rechterlijke organisatie,
door minister Godefroi (dl. IV, kol. 661) voorgesteld. Het wetsontwerp werd
aangenomen maar men heeft jaren lang gedraald met de invoering, tot het in 1870,
toen minister van Lilaar het wilde invoeren, voorgoed van de baan gekomen is.
Toen in 1866 de districten van de Tweede Kamer 's Hertogenbosch en Tilburg
van liberaal clericaal werden, had Sassen in het kleinere district 's Hertogenbosch,
waarin de leden der Prov. staten gekozen werden, nog zooveel invloed, dat 11 Juni
1867 zijn zoon Mr. A.H. Sassen, oud 26 jaren, aldaar tot lid gekozen werd.
Op 15 Sept. 1870 stemde hij in tegenstelling met hetgeen de liberale
Roomsch-Katholieken Guljé, Cornelis en van der Maesen in de Tweede Kamer
gedaan hadden, tegen de door den liberalen Roomsch-Katholiek van Lilaar
voorgestelde afschaffing van de doodstraf, die met 20 tegen 18 stemmen werd
aangenomen. Deze daad redde hem niet, want toen hij met ingang van Sept. 1871
als lid der Eerste Kamer aftrad, werd hij 11 Juli te voren niet herkozen.
Hij was van velen de vertrouwensman, o.a.
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van den zeer bemiddelden pastoor te Hapert, die hem tot zijn executeur benoemd
had, en hem een lijst van stichtingen, die hij bedenken wilde, ter hand stelde. Toen
de pastoor overleden was, had Sassen die lijst niet meer en hij heeft van de
ontvangen gelden nimmer verantwoording gedaan. Zijn ambtgenoot Schlesinger
begon, als hij in antwoord op Sassen moest pleiten, zijn rede geregeld met de
woorden: in de redeneering van mijn collega hapert iets.
Sassen huwde A n n a F r a n c i s c a L u d o v i c a H e n g s t , geb. 30 Apr. 1811,
overl. 27 Nov. 1875, bij wie hij 7 kinderen had.
Hij schreef: Onderzoek naar den oorsprong, de bestemming en den eigendom
van het groot gasthuis te 's Hertogenbosch ('s Hert. 1849); Vlugtige blik op het schrift
van Mr. Versfelt over het waterschap van Grave naar den Amer ('s Hert. 1854);
Geschiedkundige bijdrage tot de rivier de Dieze in Noordbrabant, wetenschappelijke
bijdragen, blz. 380.
Ramaer

[Saurin, Jacques]
SAURIN (Jacques), geb. te Nimes (Neder-Languedoc) in 1677, overl. te 's
Gravenhage 30 Dec. 1730. Zijn vader vluchtte in 1685 naar Genève, waar hij begon
met zijn studiën in de letteren en de godgeleerdheid. In Engeland werd hij tot den
predikdienst toegelaten. In 1705 werd hij te 's Gravenhage tot buitengewoon leeraar
van de Waalsche Gemeente aangesteld, met den titel van ‘ministre extraordinaire
des nobles’. Zijn preeken werden ten zeerste geroemd; verscheidene bundels zijn
uitgegeven: Sermons sur divers textes de l'écriture S. ('s Gravenhage 1707 v.v.);
Nouveaux sermons sur l'histoire de la passion de Jesus Christ ('s Gravenhage, 12
deelen, tot 1749; herdr. te Lausanne 1761 en te 's Gravenh. 1766), ook vertaald in
het Nederlandsch (zeer gebrekkig) en het Hoogduitsch. Hier voegde hij aan toe:
Abregé de la théologie et de la morale chrétienne en forme de catéchisme (Amst.
1720; nouv. éd. 1724) met portret van den schrijver. Hiervan verscheen in 1722 een
uittreksel. Ja, na vele jaren verscheen nog: J. Saurins geistvolle Gedanken über die
wigtigsten Wahrheiten der Religion in Ordnung gebracht (1770). Zijn meest bekende
godgeleerde werk is Discours historiques, critiques, theologiques et moraux sur les
évenemens les plus remarquables du vieux et du nouveau Testament, 11 deelen
(Amst. 1720 v.v.), ook bekend onder den titel: Discours sur la bible. Saurin is
aangevallen op een verhandeling daarin (IV, 322 v.): Sur le mensonge, en wel door
een veel gelezen maandschrift: Bibliothèque raisonnée (II, 209, v., IV, 206 v.). De
Waalsche synode van 1730 benoemde een commissie om de zaak te onderzoeken.
Haar verslag daarover kwam in de synode van 1731. Gelukkig is alles tot klaarheid
gekomen (vgl. op Jeremias Frescarode, dl. VIII, kol. 570).
Zijn portret is gegraveerd door B. Picart, C. Fritzsch, J. Collyer, W. Ridley, Th
Trotter, F. Chereau en gelithografeerd door C.C.A. Last.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland ('s Hert. 1852-56) III, 270-275;
Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 550 v., 794;
Kerkelijk Handboek (1910) Bijl., 159; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk
II, 47, 130; P e t i t , Repertorium ..... van tijdschriften.... (Leid. 1907), kol. 1495; J.
R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk in de Ned. (Utr. 1916), 669;
R. A r r e n b e r g , Naamregister van Nederd. boeken tot 1787, blz. 452; L.
K n a p p e r t , Bibliograf. inleiding tot de theologie (Leid. 1925), 79, 123.
Knipscheer
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[Sautijn, Gillis]
SAUTIJN (Gillis), gedoopt te Amsterdam 11 Sept. 1635, overl. aldaar 24 Febr. 1689,
zoon van den voornamen koopman S a m u ë l S a u t i j n (1593-1672) en M a r i a
v a n d e r S t r a t e n , kleinzoon van den lakenbereider G i l l i s S a u t i j n (overl.
1607), die na den val van Antwerpen, waar hij wijkmeester was geweest en het
verdrag der overgave aan Parma mede onderteekend had, zich te Amsterdam had
gevestigd. Hij huwde 20 Jan. 1671 E l i s a b e t h v a n T h i l t (1651-1713), een
dochter van den haarlemschen burgemeester Mr. J o h a n v a n T h i l t en M a r i a
R e y n s t . Hij was ‘Straetse handelaer’, d.w.z. koopman op Italië en de Levant, en
tevens, in compagnie met zijn broeder Mr. W i l l e m (1639-86) buskruitfabrikant.
Terwijl de oom zijner vrouw, Mr. L a m b e r t R e y n s t , op 10 Sept. 1672 door den
stadhouder Willem III bij de buitengewone regeeringsverandering uit de
amsterdamsche vroedschap werd verwijderd, was hij een der tien nieuwe raden die
door den stadhouder werden benoemd. In 1673, en daarna nog vier malen, was hij
lid der Schepenbank, en voorts vervulde hij verschillende commissariaten. Ook was
hij directeur der Sociëteit van Suriname en sinds 1681 kapitein der burgerij. Als lid
der vroedschap stond hij niet aan de zijde van Valckenier. Hij behoorde tot het zestal
commissarissen, dat, overeenkomstig de bepalingen van den vrede van Westminster,
in Juli 1674 door de Staten-Generaal naar Engeland werd afgevaardigd, om te
onderhandelen over het sluiten van een Traktaat van Marine, dat dan ook den 1sten
December 1674 te Londen werd onderteekend. Hij liet drie zonen na: Jan, die volgt,
S a m u ë l (1684-1738), drost van Culemborg, en G i l l i s (1686-1722), die beiden
kinderloos overleden.
Zie: E l i a s , De Vroedschap van Amst. Naar aanteekeningen van J.C. Breen.
Kossmann

[Sautijn, Mr. Jan]
SAUTIJN (Mr. Jan), gedoopt te Amsterdam 5 Juli 1680, overl. aldaar 10 Mei 1750,
zoon van Gillis Sautijn, die voorgaat, en E l i s a b e t h v a n T h i l t , promoveerde
17 Nov. 1701 te Leiden in de rechten op een dissertatie De inofficioso testamento.
Hij werd in 1706 drossaard van IJsselstein en huwde 3 April 1707 C o n s t a n t i a
C a t h a r i n a M u n t e r (1684-1768), dochter van den amsterdamschen
burgemeester Mr. C o r n e l i s M. en M a r i a P i s o . In 1716 en 1719 was hij lid der
Schepenbank in zijn vaderstad, bekleedde vervolgens verschillende
regeeringsambten, en was van 1737 tot 1744 raad in de Admiraliteit van het
Noorderkwartier. In 1745 werd hij burgemeester van Amsterdam; de beide volgende
jaren was hij thesaurier en in 1748 weder burgemeester. Bij de buitengewone
regeeringsverandering werd hij den 6den September van dat jaar door den
stadhouder Willem IV geremoveerd. Als burgemeester had hij, wegens zijn
baatzuchtigheid, geen goeden naam. Hij had vier zonen, die jong en ongehuwd
overleden, en drie dochters: M a r i e E l i s a b e t h , gehuwd met Mr. Gerrit de Graeff;
C o n s t a n t i a C a t h a r i n a , gehuwd met burgemeester Mr. Pieter Clifford; en
M a r g a r e t h a , gehuwd met Mr. Johan Cornelis Lampsins.
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken. Twee geschilderde portretten door
onbekende kunstenaars bij douairière Lampsins van den Velden-van den Bosch te
Utrecht.
Naar aanteekeningen van J.C. Breen.
Kossmann
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[Sautijn, Mr. Willem]
SAUTIJN (Mr. Willem), zoon van W i l l e m (1639-86) en van T h e o d o r a v a n
B a m b e e c k (1644-1720, dochter van Nicolaes
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en van Agatha Bas), geb. te Amsterdam 1678, gest. aldaar 10 Nov. 1731. Deze
regentenzoon, commissaris der stad, kolonel der burgerij, bewindhebber der O.I.C.
voor de kamer Amsterdam, broer van den aan het bewind zijnden burgemeester
N i c o l a e s S a u t i j n en lid van moederszijde der regeerende stedelijke dynastie
der van Bambeecks, heeft zijn naam doen voortleven door zijn schandelijk
ambtsmisbruik. Het verkoopen van ambten had in het begin der achttiende eeuw
zulke afmetingen aangenomen, dat de Stat-Gen. in 1715 een plakkaat uitvaardigden
tegen het ‘neemen van verbode giften en gaven’. Speciaal nederlandsch was dit
kwaad trouwens niet. Sautijn, een doorbrenger en speculant, had voor zijn
machinaties twee handlangers in dienst, een zekere Evertje Vlaming, weduwe van
Klaas Boef, en een duitschen gelukzoeker, Pieter Backer uit Bremen, die het hield
met haar dochter. Deze Pieter en Evertje brachten, als zijn agenten, de gegadigden
aan, die een deel der vereischte belooning vooruit, de rest bij de benoeming aan
hen ter hand moesten stellen. De aldus geïnde sommen beliepen in 7 jaar tijds een
23 duizend gld. Dit tweetal liep als intieme kennissen bij hem in en uit en zij zaten
zelfs aan zijn disch. Toen nu Pieter zich op zekeren dag tegen een der aanzittende
dames, Adriana Reael, een ongehuwde schoonzuster van den gastheer, onbeschofte
vrijheden veroorloofde, stelde een der genoodigden, de luitenant-kolonel bij de
hollandsche gardes, Johan Theodoor Philibert van Kretschmar, Sautijn voor de keus
tusschen zijn vriendschap of die van zijn medeplichtige. Den laatste werd de deur
gewezen, maar het zou Sautijns ondergang ten gevolge hebben. Den
oud-burgemeester Jeronimus de Haze, die door toedoen der côterie van de Corver's
van het kussen geraakt was en dit vooral aan Nicolaes Sautijn te wijten had, bood
Pieter Backer zijn diensten en de kennis zijner geheimen aan. Op aandrang van
dien gewezen magistraat stelden Pieter en Evertje den hoofdschout met S.'s
fourberieën in kennis. De hoofdofficier, Mr. Wigbold Slicher, begon met
eerstgenoemde gevangen te zetten alvorens over te gaan tot het gerechtelijk
onderzoek, dat voor S. uiterst bezwarend uitviel. Zeer ignobele praktijken kwamen
aan het licht. Hij had een plaats als onderkoopman bij de O.I.C. verkocht voor 3500
gld., een als korporaal voor 120, vijf als soldaat voor 40 per man, een als schipper
of zeekapitein voor 2500, een als derdewaaks voor 300 gld. Beschikten de
sollicitanten niet over de benoodigde contanten, dan nam zijn vertrouwde ook met
geschenken van anderen aard genoegen. Te zijnen huize vond men twee diamanten
handgespen, een grooten zilveren koker gevuld met agaten, messen met zilverbeslag
en meer kostbaarheden. Intusschen waren er geen schriftelijke bewijzen van S.'s
medeweten aan te wijzen, althans geen van overtuigenden aard. De uitspraak der
Schepenbank van 14 Dec. 1724 luidde: infaamverklaring van Pieter Backer, diens
betaling van 6000 gld. boete en verbanning voor 4 jaren uit de stad. Sautijn was
dus den dans ontsprongen, maar toch had hij, bevreesd voor een ongelukkige
wending van het proces, in Nov. te voren mandament van purge aangevraagd,
waarvoor hij bij het Hof van Holland te recht moest. Dit had ten gevolge dat de zaak
nu buiten schout en schepenen omging. Niemand verscheen voor het hof om een
bewijs van schuld te berde te brengen, wat ten gevolge had, dat S. op 21 Dec. 1724
werd ‘verclaert puyr, suyver en innocent’ Nochtans had hij met dit beroep op het
Hot zijn zaken niet beter gemaakt. Tot voldoening van alle weldenkenden, die S.
wel degelijk als den
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hoofdschuldige beschouwden, gelastte de procureur-generaal in 1725 en 26 het
afnemen van nieuwe verhooren door eenige daartoe naar de hoofdstad gedelegeerde
raadsheeren. Zij ondervraagden Evertje Vlaming, die dadelijk door de mand viel
met haar bekentenis, dat zij tusschen 1719 en 21 drie plaatsen als schipper, elk à
2000 gld. voor hem verkocht had. Aan den opperzeilmaker Broekhuizen, die in 1722
naar Indië vertrekken zou, had hij 700 gld. geleend, doch hem laten teekenen voor
1000, tegen betaling van 10% rente. Aan den onderstuurman van Soest had hij
tegen dezelfde rente 840 gld. geleend, doch slechts 600 gld. ter hand gesteld. Vooral
dat verleenen van voorschotten werd hem door de O.I.C. uiterst kwalijk genomen,
want het was duidelijk, dat die door haar dienaren opgenomen gelden moesten
dienen om er in Indië sluikhandel mee te drijven. De verontwaardiging der burgerij,
als steeds op dergelijke onthullingen belust, luwde allengs, toen de zaak op de lange
baan geschoven werd, waar zij op gebleven is door het overlijden van den schuldige.
Voor zijn broer N i c o l a e s , die trouwens ook niet geheel vrijuit ging, heeft het
gebeurde ten gevolge gehad, dat hij Febr. 1725 bij de electie voor burgemeester
gepasseerd en tot zijn dood (1743) met een plaats in het admiraliteitscollege
genoegen moest nemen.
Willem was in 1709 gehuwd met W e n d e l a E l e o n o r a R e a e l , geb. 1688,
overl. 1708.
Zie: E l i a s , Geschied. v.h. amsterd. regentenpatriciaat ('s Gravenh. 1923); d e z .,
De vroedschap van Amsterdam (Haarlem 1903); aanteekeningen van J.C.E. Bartelds.
Kossmann

[Sax, Jacobus Antonius Hubertus Josephus]
SAX (Jacobus Antonius Hubertus Josephus), geb. te Venlo 27 Juni 1820 en aldaar
overl. 12 Juni 1864, zoon van A n t o n i u s H e n r i c u s L e o en J o h a n n a M a r i a
F r e d e r i k a M u l d e r , en broeder van H.K.J.H. Sax (dl. III, kol. 1126); hij
aanvaardde den geestelijken stand en werd 21 Dec. 1844 te Roermond priester
gewijd en den 28 Dec. d.a.v. tot kapelaan te Venraij benoemd. 6 Oct. 1856 werd hij
beroepen als professor en provisor in het bisschoppelijk seminarie te Roermond.
Hij wordt ons beschreven als een toonbeeld van priesterlijke deugden. Ook was hij
bemind en geëerd bij alle klassen en rangen der maatschappij. Hij overleed 12 Juni
1864 te Venlo na een langdurige en slepende ziekte. 14 Juni d.a.v. had de plechtige
begrafenis plaats. Een talrijke schare van priesters, zijn mede professoren en
afgezanten uit de seminariën van Roermond en Rolduc, alsmede zijn familie en de
geheele venlosche burgerij, namen er aan deel. De president van het seminarie P.
Canoy droeg de lijkmis op en hield de grafrede, in welke hij de deugden en
verdiensten van den overledene herdacht, en hem ter navolging aanprees.
Zie: Bidprentje; Venloosch weekblad van 18 Juni 1864; J a n V e r z i j l , Genealogie
Sax.
Verzijl

[Schaaf, Carolus]
SCHAAF (Carolus), geb. 28 Aug. 1646 te Neuss, overl. te Leiden 4 Nov. 1729, zoon
van H e n r i k S., majoor in dienst van den landgraaf van Hessen-Kassel, en van
Katharina Kehls.
Hij vestigde zich aanvankelijk te Duisburg. In 1679 werd hij uitgenoodigd om aan
de leidsche universiteit onderwijs in de oostersche talen te geven en spoedig daarna
werd hij tot lector aangesteld. Hij hield zich vooral bezig met de studie van Arameesch
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en Syrisch, waarvan getuigen de uitgaven van een Opus Aramaeum (1686) en een
Novum Testamentum Syriacum (1709). Verder gaf hij uit een Lexicon Concordantiale
(1708) en een Epitome Grammaticae Hebreae (1716). Hoewel zijn
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geschriften en dat, wat van zijn onderwijs gezegd wordt, hem kenmerken als een
niet onverdienstelijk man, voldeed men niet aan zijn wensch om tot gewoon
hoogleeraar te worden benoemd: met voorbijgaan van Schaaf werd in 1710 Johannes
Heyman (zie dit deel, kol. 361) tot dit ambt geroepen. Laatstgenoemde is door
Schaaf geholpen bij het samenstellen van een catalogus van de oostersche
handschriften te Leiden. Toen Schaaf herhaaldelijk aandrong op uitbreiding van zijn
bevoegdheid aan de leidsche hoogeschool, kwam men hem in zooverre tegemoet,
dat hij 15 Jan. 1720 tot buitengewoon hoogleeraar werd benoemd. Hij aanvaardde
dit ambt met een Sermo academicus de linguarum Orientalium scientia, suo modo
cuivis Christiano, praecipue autem theologo in intelligenda et aliis explicanda S.
Scriptura, vatde utili ac neccessaria et de sua harum linguarum doctrina.
Schaaf heeft ook de leiding gehad (der correspondentie met den bisschop van
de Thomas-Christenen van Malabar. Hierbij werd hij geholpen door zijn zoon
J o a n n e s H e n r i c u s . Dezen zoon, dien hij ook de gelegenheid had gegeven
zich in het Rabbinisme te bekwamen, had hij tot zijn opvolger bestemd, zoowel om
de uitgave van zijn Syrische brieven voort te zetten als om aan de leidsche
universiteit de oostersche talen te doceeren. Ook deze wensch is niet in vervulling
gegaan en evenmin is hij de opvolger van Albert Schultens te Franeker geworden,
waarvoor hij aanvankelijk wel in aanmerking schijnt gekomen te zijn.
Zijn door H. van der Mij geschilderd portret is in de universiteit te Leiden; hiernaar
maakte L. Springer een lithographie.
Zie: Levensbeschrijving van beroemde en geleerde mannen (1730) I, 247 vlg.;
J. Nat, De studie van de Oostersche talen in Nederland in de 18e en de 19e eeuw
(1929), 21 vlg.
Nat

[Schabaelje, Philips Jansz.]
SCHABAELJE (Philips Jansz.), doopsgezind schrijver. Naar zijn naam te oordeelen
van zuid-nederlandsche afkomst, woonde hij op het eind van de 16e eeuw te
Zoutelande in Zeeland. In Maart 1595 deed hij (‘Philips Jansz te Zoutelande’) in
briefvorm aan den bekenden libertijn Robbert Robbertsz (dl. I, kol. 561) een
bestrijding toekomen van een te voren verschenen geschriftje van den
doopsgezinden Pieter Willemsz Boogaert, welke bestrijding Robbert Robbertsz nog
in hetzelfde jaar deed drukken onder den titel: Slach met het Sweert des Gheests
op het achterste deel van Pieter Willemsz Bogaerts boeck bij hem selven Fol. 54
ghenoempt een Monster 't welck gheleecken wort bij een Crookedijl (z.p. 1595).
Zijn zoons waren Dirck, Jan en P i e t e r . Den eerste vindt men dl. V, kol. 660,
den tweede dl. II, kol. 1268. De derde P i e t e r P h i l i p s z S c h a b a e l j e was
geb. omstreeks 1604, woonde als molenaar te Amsterdam sinds 1621, werd aldaar
bij de Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden gedoopt den 25sten Sept.
1622, huwde aldaar in 1624 met G r i e t j e W i l l e m s d r . van Alkmaar, en werd
den 18den Juni 1628 ‘totte dienst des Woorts uytgeset om te beproeven’. Tot
Doopsgezind leeraar schijnt hij het echter nimmer gebracht te hebben. Van zijn in
1638 nieuw gebouwde grutmolen ‘op 't bolwerck aen de Nieuwe St. Anthonispoort’
bestaat een teekening van Rembrandt (afgeb. bij F. L u g t , Wandelingen met
Rembrandt in en om Amsterdam, 2e dr., no. 25, blz. 43).
Omtrent Dirck vermelden wij nog, dat hij te Zoutelande geboren is omstreeks
1590. Als ‘Dirck Philipsz molenaer’ werd hij den 1sten Juli 1612 te Amsterdam bij
de Waterlandsche Gemeente
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der Doopsgezinden gedoopt, zijn vrouw (wier naam niet genoemd wordt) den 7den
April 1614. Uit het feit, dat zijn huwelijk te Amsterdam niet te vinden is, mag afgeleid
worden, dat hij zich aldaar gehuwd kort vóór 1612 vestigde. Op 29 Nov. 1614 huurde
hij als ‘Dirk Philipsz Gorter’ een molenwerf ter plaatsing van een grutmolen op het
bolwerk genaamd Anjeliersbolwerk te Amsterdam tegen een huurprijs van ƒ 37 's
jaars. Bij den doop op volwassen leeftijd te Amsterdam van zijn kinderen J a n n e t j e
en C o r n e l i s (1633), was hij blijkbaar reeds overleden. Laatstgenoemde kreeg
met Brechgen Cornelis. weduwe van Tymon Pietersz, in 1636 van de stedelijke
regeering te Amsterdam het windrecht ‘voor haerl(ieder) grutmolen staande op 't
bolwerk aen het Rijsenhooft’.
Het art. in dl. II, kol. 1268 omtrent Jan Philipsz Schabaelje kan nog als volgt
worden aangevuld. Hij was niet geboren te Amsterdam doch te Zoutelande (volgens
de huw.int.acte te Amsterdam dd. 18 Jan. 1629) omstreeks 1590 à 1595, huwde te
Amsterdam den 20en Mei 1619 met M a r i t j e W i l l e m s d r , uit de Rijp, te Alkmaar
wonende, en werd den 25sten Oct. 1620 te Amsterdam dienaar bij de Waterlandsche
Gemeente; kort daarna verhuisde hij naar Alkmaar. Aldaar wonende, ondertrouwt
hij te Amsterdam den 18en Jan. 1629 met J u d i t h L u b b e r t s d r , eveneens
wonende te Alkmaar. In 1648 kwam hij met zijn derde vrouw G r i e t J a n s d r ., met
attestatie van Alkmaar, te Amsterdam terug.
Zie: M o e s -B u r g e r , De Amsterdamsche Boekdrukkers en Uitgevers in de
Zestiende Eeuw III, 62, 92; B o e k e n o o g e n , Catalogus Doopsgezinde Bibliotheek,
233; Lidmatenboek der Waterlandsche Gemeente te Amsterdam (zg. Memoriaal
voor Reinier Wybrandtsz in Doopsgezind Archief te Amsterdam); Huw. Int. Reg.
van de Pui in het Amsterdamsch Gemeente Archief; G.J. H o n i g , De molens van
Amsterdam in het Jaarboek Amstelodamum XXVII (1930), 93, 94.
Wijnman

[Schade, Gerardus]
SCHADE (Gerardus), geb. te Gouda, 15 Oct. 1619, overl. te Delft 20 Maart 1679,
trad den 11den Nov. 1637 in de Sociëteit van Jezus en werd 13 April 1648 priester
gewijd. Elf jaar was hij als missionaris op het eiland Ameland werkzaam (1651-62).
In den aanvang van zijn verblijf aldaar brak de eerste engelsche oorlog uit, die den
Amelanders, ofschoon zij een eigen heerlijkheid vormden, veel nadeel kon
toebrengen, daar in Engeland hun zelfstandig bestaan niet bekend was. Op aanraden
van Schade zonden zij, bevreesd voor de stremming hunner visscherij, twee
personen als afgezanten van het eiland, om Cromwell te overtuigen, dat hun eiland
als onzijdig moest aangemerkt worden. Cromwell erkende hun rechten en liet de
beide lieden aan zijn eigen tafel noodigen. Voor het onderhoud van P. Schade
betaalde de heer van Ameland, Cammingha, tweehonderd gulden jaarlijks. In 1662
werd S. naar Schipluiden verplaatst, waar hij een vaste statie opende, de
zoogenaamde ‘Kluis’, waar de Katholieken van Maasland en Maassluis hun
godsdienstoefeningen hielden. In 1673 vertrok P. Schade naar Delft, waar hij tot
zijn dood toe werkzaam bleef.
Zie: De Wachter Jg. 2.
Kleijntjens

[Schaep, Mr. Gerrit]
SCHAEP (Mr. Gerrit), geb. te Amsterdam, overl. aldaar 22 Juni 1654, zoon van
P i e t e r S., raad en schepen van Amsterdam 1600 en 1602, lid der admiraliteit van
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Middelburg 1602, raadsheer in den raad van Vlaanderen 1603-20; hij was schepen
te Dordrecht 1627-28, te Amsterdam 1638, eveneens lid der admiraliteit van Middel-
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burg. Hij is de schrijver van een genealogisch werk over amsterdamsche
regeeringsfamiliën, getiteld: Antiquarum seu Patriciarum Familiarum
Aemstelodamensium catalogus et progenies, dat zich in handschrift op de koninklijke
bibliotheek te 's Gravenhage bevindt en onder het opschrift: Oude aanteekeningen
omtrent Amsterdamsche regeeringsfamiliën uitgegeven is in Heraldieke bibliotheek
(1873) III, 193-243. Hij had vier kinderen o.a. C o r n e l i a , gehuwd met W i l l e m
v a n B e v e r e n , heer van West-IJsselmonde, raad en rentmeester van
Zuid-Holland, dijkgraaf van Strien en vroedschap te Dordrecht.
Zijn geschilderd portret is bij jhr. Mr. C.H. Backer te Amsterdam.
Zie: Heraldieke bibliotheek (1873) III, 193, 228.
Verzijl

[Schaepkens, Jean Arnaud Antoine]
SCHAEPKENS (Jean Arnaud Antoine), archeoloog, etser en letterkundige, geb. te
Maastricht 31 Oct. 1816, overl. te Elsene 7 Juni 1904, zoon van J e a n A r n a u d
en van M a r i e A n n e R i j c k e l e n . Door zelfonderricht, onder bescherming zijner
broeders, beoefende hij ijverig de studie der oude en nieuwe letterkunde, alsook
de geschiedenis. Zijn oudste broeder Theodoor, dien hij als leermeester in de kunsten
en wetenschappen had, gaf hart en ziel aan zijn werken als schilder, vormde zijn
karakter en ontwikkelde zijn aangeboren artistieke talenten. Arnaud bezocht dikwijls
de academie van Schoone Kunsten te Antwerpen, waar hij zich onder leiding van
meesters van naam, o.a. van prof. E. Cor, vormde. Op raad van verschillende
bekende kunstenaars, zooals de beeldhouwers Willem en Jozef Geefs, Roelandt,
architect, Geerts, Bueckens, E. Cor, Durlet, architect der kathedraal van Antwerpen,
die hij onder zijn vrienden telde, vervaardigde hij zijn etsen of gravures op koper en
voegde er een beschrijving aan toe, die een nieuw licht wierp op den oorsprong en
de geschiedenis der reproducties van onze kunstenaars van de eerste tijden der
katholieke kunst. In 1846 gaf hij te Brussel een werk uit: Trésor de l'art ancien,
sculptures, architecture, émaux, mosaïques et peintures receuillis en Belgique et
dans les provinces limitrophes. Monuments artistiques et archéologiques, la plupart
inédits, dessinés d'après nature et gravés par A. Schaepkens (Bruxelles 1846, folio,
24 pages, 30 planches; herdrukt Brux. 1868, folio met 35 planches). Voor een jeugdig
beginneling werd dit werk in België en Frankrijk als meesterlijk geprezen.
Van zijn geschriften bezitten wij (aldus J. Schaepkens van Riempst Sr.) de
volgende:
Le Christe descendu de la Croix, beschrijving van een schilderstuk, op hout, van
een onbekend kunstenaar, uit de school van Maastricht, welke met die van Keulen
de bakermat werd van de vlaamsche en duitsche schilderkunst; La Vierge à l'encrier,
een mariculeus beeld van hout, van de O.L. Vrouwekerk te Maastricht (verschenen
in de Publ. de la Soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg II (1865), 140-144,
onder den titel: Statue gothique de la Vierge dans L'église de Nôtre Dame à
Maestricht); Les Prévots de l'église collegiale de Saint-Servais à Maestricht (depuis
1087); Liste des chanoines de l'ancienne église collégiale de St. Servais à Maestricht
depuis 1468 jusqu'à 1793, verschenen in de Annales de la soc. hist. et arch. à
Maestricht 1854-55, 183-184; Le Perron Liégois in Messager des sciences historiques
1854; Le tombeau du duc Walram III (de Limbourg) en l'Abbaye de Rolduc (Gand
1856, Mess. d. sc. hist.); Pietersheim ancienne terre libre de l'Empire; Art et
Archéologie, een studie verschenen in de Annales

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

956

de l'académie d' Archéologie de Belgique, bevattende het volgende: over de krypte
van Rolduc; over het kapiteel van een romaansche kolom in de St. Servaas te
Maastricht; de schilderijen van G. de Craeyer; over de romaansche kerk van Eyck
of Aldeneyck, een dorp bij Maeseyck; over de maastrichtenaars Jean Vassouns,
schilder (17de eeuw), Louis Hermans, fruit- en bloemenschilder (geb. 1750), diens
broeder Frans Hermans, historieschilder (overl. 1835), en hun neef Mathieu Hermans,
schilder en architect, (geb. 1789, overl. 1842), over de paters-Minderbroeders J.C.
de Vroom en J. van Daalen, architecten der kerken hunner orde in renaissance-stijl
te St. Truyen en Maastricht, over den graveur of drijfwerkmaker Wery, die in de
18de eeuw voor de St. Servaaskerk het zilveren voetstuk vervaardigde, dat de buste
van den H. Servatius draagt; Bas-relief roman à l' Eglise de Notre-Dame à Maestricht,
beschrijving met plaat (Publ. etc. II, 1865, 433-434); Le symbolisme des ornements
romans, met vignette; Diepenbeeck, met een ets, voorstellende het kasteel met den
slottoren, een geschiedkundige schets over deze oude heerlijkheid (verschenen in
de Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg II, 1865, 137-139);
Relation du siège et du bombardement de la Ville de Maestricht en 1632 (uitgegeven
met. portret, ets, van Frederik Hendrik in de Annales de la Soc. hist. et arch. à
Maestricht II, 1850-58, 105-125); Mathieu Kessels, statuaire, né à Maestricht en
1784, mort à Rome en 1836 (1854) 16 p. met portret in Annales de l'Académie
d'archéologie; Martin Jean van Heylerhoff (1776-1854), historicus (1859) in Messager
des sciences historiques; Sceau Liégois, in gebruik in de 14de eeuw, een beschrijving
en afbeelding van dit merkwaardige zegel, bevestigd aan een diploma van 1378
(Annales etc. I. 1854-55, 286-288); Antiquités et objets d'art dans les églises de
villages en 1847 (Limmel, Lixhe, Neerhaeren, Munsterbilsen, Eymael, Hoesselt) in
Messager des sciences historiques; L'ancien Prieuré de Sinnigh du Tiers ordre de
Saint Augustin, geschiedkundige schets met een lijst der kanunnikessen (1857) in
Annales de l'academie d'archéologie; Chronique locale, twee tafereelen van het
bloedbad te Maastricht den 29 Oct. 1576; Zwentibold, historische schets, uitgegeven
in 1861; Notice sur l'église de Saint Servais à Maestricht, ses ornements
d'architecture et autres décorations (met medewerking van zijn broeder Alexander).
Van zijn geschriften, vermeld in de Bibliographie nationale vermelden wij nog de
voornaamste: Jean de Venlo, fondeur du XVe siècle, 1851 (Messager des sciences
historiques); Notice sur l'ancien comté libre et impérial de Gronsfeld, 1855 (Annales
de l'Académie d'archéologie); La Ceinture de Marie 1855 (Messager des sciences
historiques); Jaerboeken der stad Maestricht, van 1632 tot 1704, uitgegeven door
o
A. S c h a e p k e n s (Brussel F. Heussner in 8 , 1857); Choeur de l'église de
Saint-Servais à Maestricht, 1861 (Annales de l' Académie d'archéologie); Le Goût
exclusif dans l'art religieux, 1861 (Messager des sciences historiques); L'église
Saint-Pierre à Saint-Trond 1861 (id.); Révolte de Maestricht en 1539, 1863 (id.); L'
Art religieux; souvenir des frères Van Eyck, 1863 (id.); Musée royal de peinture de
Belgique, à Bruxelles. Extérieur des deux panneaux de la grande composition de l'
Agneau mystique de l'église Saint-Bavon, à Gand, 1865 (Messager des sciences
historiques); La statue de saint Michel sur la tour de l' Hotel de Ville de Bruxelles,
1865 (id.); Buste en marbre de la collection du professeur Heidanus,
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rapporté de Smyrne, signé Z., 1861 (id.) (1866); La grande commanderie teutonique
de Vieux Joncs, 1866 (Annales de l' Académie d'archéologie); L'Ancien hotel de
ville de Maestricht; conspiration de 1638 etc., 1867 (Messager des sciences
historiques); Slavanten, le couvent des récollets ou frères mineurs de Lichtenberg,
près de Maestricht, 1868 (id.); L'Ordre teutonique, 1869 (id.). Hij was medewerker
van de Messager des sciences historiques de Belgique; Revue d'histoire et
d'archéologie; Annales de l'Aɔadémie d'archéologie de Belgique; Annales de la
Société historique et archéologique à Maestricht; Publications de la Société historique
et archéologique dans le duché de Limbourg. Verschillende zijner gravures
verschenen in het Journal des Beaux- Arts en in de Peintre-graveur belge et
hollandais au XIXe siècle van Hippert en Linnig. Ofschoon het aan Schaepkens te
beurt viel den leeftijd van bijna 90 jaren te bereiken, kende hij daarentegen het diepe
ongeluk, om zijn leven te eindigen in een volslagen staat van blindheid, welke
beproeving hij echter met bewonderenswaardige berusting droeg.
Zie: C. K r a m m , De Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche
Kunstschilders enz. V (1861); Bibliographie Nationale, Dict. des Ecrivains Belges
III, (1897), H i p p e r t e t L i n n i g , Le peintre-graveur hollandais et belge au XIXe
siècle; J u l e s S c h a e p k e n s v a n R i e m p s t Senior, Essai de notice
biographique sur Arnoud Schaepkens in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché
de Limbourg XXXVIII (1902), 377-406, waar zijn portret staat afgebeeld; Biographie
Nationale de Belgique XXI (1911-13), 571-575; V o l m e r e n J o s . v a n d e
V e n n e , Genealogie Schaepkens in Nederland's Patriciaat XVIII (1928-29), 191.
Verzijl

[Schaepkens, J. Chr. Ant. Alexandre]
SCHAEPKENS (J. Chr. Ant. Alexandre), geb. te Maastricht 23 Juni 1815, aldaar
overl. 1 Sept. 1899, zoon van J e a n -A r n a u d S. en M a r i e A n n e R i j c k e l e n
(R e q u i l l é ). Het ouderlijk huis stond aan het Vrijthof te Maastricht. Evenals zijn
beide broeders, Arnaud en Théodore (zie die art.) voelde hij van kind af zich
aangetrokken tot de schilderkunst. Reeds als schoolknaap maakte hij van meerdere
oudere gebouwen, kasteelen en vestingwerken zeer verdienstelijke kleurschetsjes;
tevens legde hij een verzameling aan van penningen en munten, in welke liefhebberij
hij steun ondervond van den heer v.d. Noordaa, kopergieter, die uit het oude koper
de waardevolle numismatica liet uitzoeken voor zijn jongen vriend. In ruil ontving
v.d. Noordaa de gemaakte teekeningen en schetsen, waardoor vele dezer
jeugdwerkjes voor ons zijn bewaard gebleven in de verzameling van den heer Arthur
v.d. Noordaa te Meerssen.
Na voltooiing zijner studie aan het koninklijk athenaeum in zijn geboortestad,
vertrok Alexandre op 16-jarigen leeftijd naar Antwerpen ten einde aldaar aan de
schildersacademie de lessen te volgen. Blijkbaar met gunstig gevolg, want in zijn
derde cursusjaar, in 1834, exposeerde hij een stadsgezicht hetwelk een gunstige
beoordeeling ten deel viel. De twee volgende jaren was hij ingeschreven als leerling
aan de academie van Brussel en in 1837 keerde hij op 22-jarigen leeftijd terug naar
Maastricht, waar hij zich met grooten ijver toelegde op het in beeld brengen van al
het schilderachtige van stad en omgeving. Van aanleg is hij aquarellist, hetgeen
zelfs bij zijn olieverfschilderijen merkbaar is. Nadat hij te Amsterdam aan het
Koninklijk Instituut het diploma van teekenleeraar had verworven werd hij tot directeur
der stedelijke teekenschool van Maastricht be-
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noemd, en vestigde hij zich in zijn geboorteplaats. Zijn open oog voor en
belangstelling in geschiedenis en monumenten van stad en gewest, bracht hem er
toe om met eenige geilijkdenkenden een vereeniging te stichten die gewijd zou zijn
aan de bestudeering van het verleden der provincie in den meest uitgebreiden zin.
Onder zijn voorzitterschap had 3 Jan. 1864 de eerste openbare vergadering plaats
van dit nieuwe oudheidkundige genootschap, dat zich noemde: Société d'archêologie
dans le duché de Limbourg, een naam dien het genootschap gedurende 43 jaren,
tot 1906, bleef voeren, toen het woord duché uit den titel wegviel, zulks naar
aanleiding van een besluit der Provinciale staten van het Hertogdom Limburg in
1905, om zich voortaan te noemen Provinciale staten van Limburg. Slechts 3 jaren
nam Alexandre het voorzitterschap waar. In 1866 werd hij opgevolgd door Jos.
Habets, den zeer bekenden oudheidkundige en rijksarchivaris in Limburg.
Schaepkens gaf de volgende geschriften uit: Vues dans le Limbourg aux bords
de la Meuse, dessinées et lithographiées, avec texte (Brux. 1840), folio, 4 pages à
3 col., 21 pl. coloriées; Une forteresse de l'ancienne Belgique. époque de la
décadence de l'empire romain (Anvers 1846), 16 p., fig. et pl. uit Annales de l'
Académie d'archéologie de Belgique, t. III, Antiquités eclésiastiques (1847), 24 p.,
grav. uit Messager des sciences historiques de Belgique; De la conservation des
monuments belges par un catalogue dessiné; suivie d'une excursion dans le
Limbourg (Brux. 1847), 12 p. in Revue de Bruxelles, 31 mai et 30 septembre 1847;
Notice sur des anciens diplômes relatifs à Maestricht (Gand 1849), 15 p., 1 pl. in
Messager des sciences (1848); Histoire de la châsse de Saint Servais, évêque de
Tongres et de Maestricht (Gand 1849), 47 p., 5 pl. uit Messager des sciences; Notice
sur des emblèmes municipaux du moyen-âge (Gand 1851), 11 p., 3 pl. uit Messager
des sciences, t. XVI; De l'autorité des ducs de Brabant sur la ville de Maestricht
(Gand 1851), 8 p. uit Messager des sciences; Notice sur le dallage des anciennes
églises (Anvers 1853), 9 p. uit Annales de l' Académie d'archéologie de Belgique,
t. X; Notes sur l'ornementation du choeur de l'église Notre-Dame, à Maestricht
(Anvers 1855), 4 p. avec 1 pl. et 1 fig. uit Annales de l' Académie d'archéologie de
Belgique, t. XII; Rolduc et ses environs, dessinés d'après nature et lithographiés.
Paysages et monuments du duché de Limbourg avec textes archéologique et
historique (Brux. 1855), folio, 4 p. à 2 col., 7 pl. imprimées en coul.; Liste des
chanoines de l'ancienne église collégiale de Saint-Servais, à Maestricht, depuis
o

1468 jusqu'à 1793, 8 , 22 p. uit Annales de la Société historigue et archéologique,
à Maestricht I (1854-55); Anciens monuments d'architecture du XIe au XIIIe siècle
dans le Limbourg, aquarelles dessinées d'après nature et lithographiées en couleurs,
avec texte archéologique (Brux. 1855), folio, 4 p. à 2 col., 8 pl.; Des cloches et de
o

leur usage (Brux. 1857), 8 , 38 p., fig. uit La Belgique, van Sept. 1857; Annales de
o
la ville de Maestricht, depuis 1632 jusqu'à 1708 (Maestricht 1857), 8 , 46 p., 1 grav.;
Monuments de Maestricht, 30 planches lithocromes, dessinées et autographiées
o
o
(Brux. 1857), 4 s; Oud Maestricht en buurt, 52 etsen, 1e et 2e serie (Brux.), 4 ;
Extraits d'un ancien ordinaire qui prescrit les ornements, reliquaires, draperies,
vêtements et autres objets du culte dont on doit se servir pour toutes les fêtes de
o
l'année dans une église du XVIe siècle (Anvers 1859), 8 , 15 p. uit Annales de l'
Académie d'archéologie de Belgique, tome XVI; Une ancienne crypte romane (Anvers
o
1860), 8 , 8 p., fig. uit Annales de l' Académie
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d'archéologie de Belgique, tome XVII; Annales de la Ville de Maestricht (Anvers
o
1860), 8 , 15 p. uit Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique, tome XVII;
XVIIe siècle, architecture civile. Tourelle d'une maison, sise rue de Hoen, à Maestricht
o
(Maestricht 1864), 8 , 11 p., 1 pl., 2 fig. uit Publications de la Société d'archéologie
dans le duché de Limbourg, tome II; Chronique locale. Deux scènes d'un massacre
qui eut lieu à Maestrichl le 20 octobre 1576, gravées par un artiste allemand
o
(Maestricht 1865), 8 , 6 p. uit Publications de la Société historique et archéologique
dans le duché de Limbourg, t. II; Peinture monumentale en Belgique (Gand s.d.),
o
8 . Verder verscheiden albums met gezichten op Maastricht, bijzondere gebouwen
aldaar, den Sint Pietersberg enz. zonder tekst. In de stedelijke bibliotheek van
Maastricht treft men daarvan de volgende aan (onder de bijgevoegde nummers):
3549. Vestingwerken van Maastricht, afgebroken 1867-69, XII teekeningen in
kleursteendruk; 4401. Limb. monumenten uit de XI. eeuw; 4404. Maastrichtsche
bouwwerken. 3 vol. 4o, 29 platen; 4405. Het oude Maastricht. 27 etsen; 4426. Rolduc
en omgeving. 9 lithographieën, 1852; 4564. Langs de Maas. 4o oblong. 11 etsen;
4568. Gezichten in Limburg en Maasoevers. fol. oblong. 23 platen met
heschrijvenden tekst.
In de raadswachtzaal van het maastrichtsche stadhuis treft men een dertigtal
kleinere schilderijen van Alexandre Sch. aan, meestal afbeeldingen van oude
stadsgedeelten, van welke het ‘Spaansch gouvernement’ met de Sint Janen Sint
Servaaskerk een goeden kijk geven op het kunnen van dezen schilder, die ook in
zijn olieverf een aquarellist blijft.
Zie ook: Bibliographie Nationale, Dict. des Ecrivains Belges III, 371.
Th. Dorren

[Schaepkens, Théodore Lambert Antoine]
SCHAEPKENS (Théodore Lambert Antoine), geb. te Maastricht 27 Jan. 1810, overl,
te St. Josse ten Noode 17 Dec. 1883, zoon van J e a n A r n a u d en van M a r i e
A n n e R i j c k e l e n , toonde reeds vroegtijdig een voorliefde voor de teeken- en
schilderkunst. Zijn eerste lessen ontving hij van den heer Lipkens, onderwijzer der
stedelijke teekenschool te Maastricht, onder wiens leiding hij twee zilveren medailles
behaalde, de ééne voor het teekenen naar pleister en de andere voor
landschapsteekeningen. Daarna bezocht hij op 16-jarigen leeftijd de antwerpsche
academie, onder den directeur Mattieu van Bree, vervolgens vertrok hij naar Parijs,
waar hij onderwijs in het schilderen ontving op het atelier van Hersent en in het
teekenen op de Ecole des Beaux arts. Drie groote schilderijen van hem dagteekenen
uit dien tijd: St. Johannes de Dooper als kind in de woestijn, Galilei in overpeinzing
en Christoffel Columbus, geketend in den kerker. In 1830 keerde hij ten gevolge
der politieke tijdsomstandigheden naar Maastricht terug, waar hij met succes
portretten schilderde, die uitmuntten door goede gelijkenis en juiste uitdrukking. In
1831 dong hij naar den prix de Rome te Antwerpen en behaalde den tweeden prijs
met het onderwerp Scipio Africanus op het ziekbed, wien de vijand zijn
krijgsgevangen zoon terugzendt. In 1832 vertrok hij naar Antwerpen en vervaardigde
in vereeniging met zijn vrienden verschillende historieschilaerijen in een atelier van
de oude vleeschhouwershal o.a. de twee groote doeken, die zijn roem vestigden:
Christophorus Columbus uitgeput vóór de poorten van een klooster en een tafereel
uit den 80-jarigen oorlog. Te zamen met eenige andere jonge schilders, de Keyzer,
Marinus, Mathieu en Verberckt, legde hij den grondslag van de nieuwe belgische
school en op de eerste nationale expositie te Brussel in 1833 vertoonde hij zijn
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episode uit de belegering van Maastricht in 1579, welke voor het museum van
Brussel werd aangekocht. Toen de citadel te Antwerpen door de Franschen belegerd
werd, maakte hij tal van schetsen van de operatiën. In 1833 vertrok hij naar Brussel
en werkte aldaar met Guillaume en Joseph Geefs in een atelier gelegen in de Rue
botanique. Ook maakte hij een reis naat Italië, waar hij, na Napels bezocht te hebben,
zich eenigen tijd te Rome ophield. Te Brussel exposeerde hij in 1836 verschillende
kapitale doeken. Zijn Everard T'Serclaes, de bevrijder van Brussel, stervend op de
Grande Place, hangt in het Musée communal te Brussel, terwijl een verkleinde copie
aangekocht is door een familielid, den baron T'Serclaes de Moerkerke te Brugge.
Een schilderij O.L.V. Hemelvaart bevindt zich in de hoofdkerk te Hasselt, T'Serclaes
Tilly, Jean de Weert met meer andere episodes op het kasteel Sinnich bij Aubel.
Zijn hemelvaart van St. Servatius door engelen en wolken omstuwd, wordt in het
Illustrated London News van 8 Nov. 1884 beschreven als een der kostbaarste van
Noord-Europa en bevindt zich (in 1910) in de kerk van South-Kensington.
Hij schilderde voorts vele portretten o.a. van den burgemeester van Maastricht
Nierstrasz en van generaal Dibbets. Aangaande dit laatste is het volgende bekend:
Terugkeerend uit Italië kreeg Schaepkens typhus en kwam zwaar ziek voor de
poorten van Maastricht aan. Dibbets wilde hem niet binnenlaten dan op voorwaarde
dat hij zijn portret gratis schilderde. De O.L. Vrouwekerk te Maastricht bewaart van
hem schilderstukken, voorstellende Saint Lambert au pied de la Croix en Saint
Arnold dans la solitude, welke werken de schilder ter gedachtenis aan zijn ouders
vervaardigde. De kerken van Nieuwerkerk en Gingelom zijn beschilderd met zijn
kruiswegstaties; de kerk van Saint Quentin te Hasselt met een Assomption de la
Vierge. Een groote voorstelling van St. George die hij in 1846 exposeerde behoort
aan de stad Leuven en maakt deel uit van het museum aldaar.
Nadat hij gedurende verschillende jaren de kathedraal van St. Servaas te
Maastricht had gedecoreerd, moest hij dit werk staken tijdens de restauratie van
het oude gebouw. Ook heeft hij de groote vestibule van het stadhuis te Maastricht
beschilderd met zinnebeeldige figuren en grauw geschilderde medaillons. Eveneens
werd hij belast met het beschilderen van de groote bedekte gaanderij van het
koninklijk paleis te Amsterdam, die hij versierde met de levensgroote ridderfiguren
van Adolf, Willem en Maurits van Nassau. Op de expositie van 1842 te Brussel
stelde hij o.a. ten toon: een Vierge adorant l'enfant Jésus; Robert de Jérusalem,
comte de Flandre, s'emparant de la bannière du Sultan; Jeanne d' Arc, montée sur
un cheval blanc, l'épée à la main en Projet de monument aux grands hommes de
la Belgique. Schaepkens vervaardigde ook met talent steendrukken. L' Artiste
publiceerde verschillende platen van hem, naar zijn schilderstukken. Meer bekend
zijn vier groote composities van geschiedkundige onderwerpen in lithochromie. Zij
stellen voor: Tilly mortellement blessé en traversant le Lech, naar een schilderstuk,
tentoongesteld in 1845; Jean de Weert (idem); La mort du lieutenant-colonel
Coenegracht, à Waterloo, naar een schilderstuk, tentoongesteld in 1851; ten slotte:
Le prince d'Orange à Waterloo.
Het marmeren borstbeeld van Theod. Schaepkens in 1834 door Guillaume Geefs
gebeeldhouwd bevindt zich in het Musée communal te Brussel. Zijn portret is
gegraveerd door Th. Schaepkens en afgebeeld in I m m e r z e e l , III, 57.
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Zie: J o s . H a b e t s , Nécrologie van Théodore Lambert Antoine Schaepkens in
Publ. de la soc. hist. et arch. dans le (duché de) Limbourg (1883), 500-503; P a u l
v a n S t e y l , In memoriam Théodore Schaepkens in Public. etc. (1910) 287-298,
gevolgd door een lijst zijner voornaamste schilderijen, portretten, schetsen, etsen
en lithographieën, 299-305; J. I m m e r z e e l J r ., Levens en werken der hollandsche
en vlaamsche kunstschilders enz. III, 56, e.v.; C h r . K r a m , Levens enz. V, 1452,
e.v.; XXII eaux fortes avec souvenir biographique (Bruxelles impr. Veuve Monnom
1887); Revue de l'Exposition générale de Bruxelles par J.G.A. L u t h e r e a u
(Bruxelles 1851), 89; V o l m e r e n J o s . v a n d e V e n n e , Genealogie
Schaepkens in Nederland's Patriciaat XVIII (1928-29), 191.
Verzijl

[Schaepman, Andreas Ignatius]
SCHAEPMAN (Andreas Ignatius), geb. 4 Sept. 1815 te Zwolle, overleden 19 Sept.
1882 te Utrecht. Zijn lagere studiën deed hij aan het gymnasium te Oldenzaal,
waarna hij in het Seminarie te 's Heerenberg zijn hoogere studiën voltooide en 10
Maart 1838 tot priester werd gewijd te Oegstgeest. Eerst als kapelaan werkzaam
in zijn geboortestad, werd hij 5 jaren later benoemd tot pastoor te Ommerschans,
en in 1846 overgeplaatst naar Assen, waar hij acht jaren verbleef, om dan benoemd
te worden tot pastoor te Zwolle.
Na het herstel der hiërarchie had de aartsbisschop van Utrecht besloten tot de
stichting van het groot-seminarie te Rijsenburg. Schaepman werd door Mgr. Zwijsen
tot eersten president benoemd, terwijl hij hem kort daarna riep tot den post van
vicaris-generaal; spoedig daarop benoemde de H. Stoel hem tot Proost van het
Metropolitaan-kapittel.
In Maart 1860 dwongen de vele werkzaamheden den president van het seminarie
dezen post neer te leggen en werd hij plebaan der St. Catharinakerk en deken der
stad Utrecht. In datzelfde jaar werd hij benoemd tot bisschop van Hesebon i.p.i. en
coadjutor van den aartsbisschop met recht van opvolging. Toen dan ook Mgr. Zwijsen
naar 's Hertogenbosch werd overgeplaatst, volgde Mgr. Schaepman hem op en
nam 9 Maart 1868 bezit der Metropolitaankerk van St. Catharina. Het Vaticaansch
Concilie woonde hij bij; terwijl hij tevens de eerste Provinciale Synode en de eerste
Diocesaan Synode van het Aartsbisdom hield. Het Archief van het Aartsbisdom
Utrecht eert in hem zijn stichter en ijverigen medewerker. Hij stief in het 22ste jaar
zijner bisschopswijding na 14½ jaar den aartsbisschoppelijken zetel van Utrecht te
hebben bezet.
Zijn portret is gelithografeerd door N.J.W. de Roode en een onbekend kunstenaar.
Kleijntjens

[Schaesberg, August Joseph Maria Karel graaf van en tot]
SCHAESBERG (August Joseph Maria Karel graaf v a n e n t o t ), K e r p e n e n
L o m m e r s u m , ged. te Düsseldorf 24 Oct. 1730, overl. aldaar 9 Febr. 1801, begr.
in de Kruiskerk aldaar, zoon van Johan Willem (die volgt) en van R o s a V e r o n i c a
M a r g a r e t h a v a n W e s t e r h o l t -L e m b e c k . Uit zijn jeugd is niets bekend,
alleen weten wij, dat hij 5 Sept. 1738 de eerste tonsuur ontving en 20 April 1739
een kanunnikaat en prebende aan de domkerk te Trier. 6 Sept. 1755 werd hij
keur-palts'sche kamerheer en 10 Nov. 1768 volgde hij zijn vader op als ambtman
van Brüggen en Dahlen. Ook was hij drost van de ambten Krickenbeok en Erkelenz.
18 Sept. 1769 werd hij met het kasteel Krickenbeck en den hof in den Winckel
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beleend Hij was in 1770 gehuwd met I s a b e l l a M a r i a M a r g a r e t h a v a n
C o r t e n b a c h (geb. 24 Juni 1747, overl. 30 Mei 1809), erfdochter van Ferdinand
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Hendrik en van Anna Maria Louisa van Burtscheid. 4 Juni 1771 werd hij met het
huis Gangelt beleend. 28 Oct. 1786 werd hij door Jozef II tot keizerlijken geheimraad
benoemd. Graaf August had veel te lijden van zijn gemalin, met wie hij in geen
goede verstandhouding leefde. Sedert Aug. 1787 woonde hij slechts zelden met
haar samen; hij verweet haar, dat zij hem en de kinderen tot den bedelstaf wilde
brengen. De gravin verbleef met de kinderen meestal in Krickenbeck of Düsseldorf,
terwijl graaf August zich in het van zijn zuster T h e o d o r a geërfde huis Hahn
(Kinsweiler bij Kerpen) terugtrok, waar hij zich een klein slot liet bouwen. Ook de
lange strijd met den Keizer (als hertog van Brabant) over het graafschap Kerpen en
Lommersum, welke strijd bijna 70 jaren duurde en de familie van Schaesberg zonder
de minste schuld was opgedrongen, die moeite, arbeid, zorg en kommer, kosten
en verliezen over het geslacht had gebracht, verkortte zijn leven en had hem vroeg
tot een oud man gemaakt. Nadat dit graafschap door den vrede van Luneville (9
Febr. 1801), juist op zijn sterfdag, aan de fransche republiek was gekomen, werd
zijn zoon Richard voor het verlies ervan door het ambt Thannheim, voordien een
bezit der Benedictijner-abdij Ochsenhausen in Zwaben, schadeloos gesteld. Uit zijn
huwelijk werden zeven kinderen geboren, o.a. R i c h a r d M a r t i n u s (geb. op het
kasteel Krickenbeck 14 Juli 1778, overl. 24 Maart 1856), huwde te Kirchhellen 26
Juli 1803 Sophia Walburga barones van Wenge (geb. 26 April 1777, overl. 5 Maart
1841); H e n d r i k E d m o n d M a r i a (geb. te Düsseldorf 20 Mei 1779, overl. te
Kreutznach 15 Oct. 1835), huwde te Mheer (L.) 7 Juni 1814 Augusta van Loë tot
Wissen (geb. te Mheer 2 Oct. 1791, overl. op het huis Bey 18 Maart 1857);
E u g e n i e L u d o v i c a (geb. te Düsseldorf 19 Oct. 1781, overl. te Keulen 28 April
1846), huwde 15 Aug. 1809 Clemens Wenceslaus markgraaf van Hoensbroeck
(geb. te Haag bij Gelder 6 Mei 1776, overl. te Keulen 14 Oct. 1844).
Zie: E r n s t T o d e , Chronik der Retersbeck-Schaesberg (Görlitz 1918), 142-162,
176-206; L o u i s baron d e C r a s s i e r , Suceession généalogique des seigneurs
de Lichtenberg lez Maeatricht in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de
Limbourg XXXII (1895), 255; 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, 91; F.W. L o h m a n n , Geschichte der Stadt
Viersen, 37.
Verzijl

[Schaesberg, Frederik heer van en tot (1)]
SCHAESBERG (Frederik heer v a n e n t o t ) (1), in oorkonden vermeld 1453-69,
overl. in 1472, zoon van Willem (1) (die volgt) en van C a t h a r i n a v a n H e e r e .
Slechts weinig oorkonden over hem zijn voorhanden. In 1453 werd hij met den hof
‘In het Leen’ onder Schaesberg, in 1455 (12 Maart) met het goed ‘De Schiffeler’ te
Kaldenborn ten Zuiden van Heerlen, en op denzelfden dag ook met de hoeve ‘de
Kaekert’ onder Schaesberg gelegen, beleend. Den 2. Mei 1459 bezegelde hij als
getuige een oorkonde, welke Bertolf Bruytsch van Ymsenrade voor Arnold van
Bensenrode opstelde; in 1469 bezegelde hij een verdrag met Willem van
Ghennemont over erfenistwisten. Hij was gehuwd met M a r g a r e t h a v a n
H o r r i c h , met wie hij op 20 Juli in het necrologium van het adellijk nonnenklooster
te Heinsberg wordt herdacht. Uit dit huwelijk een zoon Willem (3) (die volgt) en een
dochter M a r g a r e t h a , gehuwd met Johan Crumell van Eynatten (ook genaamd
Crumell van Flamersheim).
Zie: E r n s t T o d e , Chronik der Retersbeck-Schaesberg (Görlitz 1918), 30,
32-33; J o s .
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H a b e t s , Geschiedenis van het Leenhof en de Leenen van Valkenburg, 505; Publ.
de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXII (1885), 152, 217.
Verzijl

[Schaesberg, Frederik heer van en tot (2)]
SCHAESBERG (Frederik heer v a n e n t o t ) (2), overl. 21 Juni 1619, zoon van
Johan (die volgt) en van A g n e s v a n E y n a t t e n . Hij studeerde te Keulen aan
het Jezuïeten-college (1580-81), het collegium trium coronarum der oude
Jezuïeten-universiteit. Hij stond ingeschreven in de matrikel der philosophische
faculteit. Hij was een zeer geleerd man, die het Latijn als zijn moedertaal sprak, en
een der rijkste en ontwikkeldste mannen van zijn stand, die het algemeen vertrouwen
zijner naburen genoot. Ook stond hij hoogin aanzien bij het hof van Brussel. Wij
vinden hem 6 Jan. 1589 tegenwoordig op den landdag te Valkenburg, waar hij de
belangen zijner onderdanen behartigde. Op den landdag te Brussel in het jaar 1600,
toen het land van Valkenburg door Wolter van Hoensbroeck, als stadhouder, Frederik
van Schaesberg, Julius van Schaesberg tot Grijzegrubben, licentiaat in de rechten,
en Martin Moenen, schepen der hoofdbank Meerssen, vertegenwoordigd was,
moesten de Staten van Overmaas een bede voor een jaar van 22000 gulden
opbrengen. In deze bede was Limburg voor drie gedeelten, Valkenburg voor twee
en de landen van Daelhem en Hertogenrade ieder voor één deel belast. Toen een
twaalfjarige wapenstilstand was gesloten en de vredesonderhandelingen aan den
gang waren, moest Frederik van Schaesberg met Frans van Eynatten naar Brussel
reizen, om het land van het spaansche garnizoen te ontlasten. Op een landdag in
Limburg kwam het tusschen Frederik van Schaesberg en den graaf van St.
Aldegonde, die Spinola, als gouverneur der vier landen van Overmaas, was
opgevolgd,tot een twist, die wellicht noodlottige gevolgen zou gehad hebben,
wanneer niet de hertog van Aumale op dringend verzoek der standen van Brabant,
die de partij der landen van Overmaas en van Frederik van Schaesberg trokken,
bemiddelend ingegrepen had (26 April 1616). Den 20 Sept. 1606 was hij met de
hoeve ‘de Kaekert’ onder Schaesberg beleend geworden, welke hij had aangekocht
uit handen van Michaël van Schaesberg tot Strijthagen. In 1618 richtte hij een
verzoekschrift tot de infante Isabella, waarin hij de verheffing van zijn ridderleen
Schaesberg tot vrije heerlijkheid beoogde. In zijn request beriep hij zich op de trouwe
diensten, die hij en zijn voorouders aan Philips II, koning van Spanje, bewezen
hadden. Deze verheffing volgde 20 April 1618 en zoo werd Schaesberg een erfelijke
heerlijkheid, met eigen gerechtigheid, met uitzondering van het recht van doodstraf.
De beleening met Schaesberg vond 18 Juli 1619 plaats. Hij mocht de voltrekking
der aan die machtsvermeerdering verbonden formaliteiten niet meer beleven.
Gedurende zijn leven waren hem de beide goederen, huis en hof Benserade en
Keverberg toegevallen. Hij was 15 April 1592 gehuwd met M a r i a v a n B i n s f e l d
(overl. 11 Maart 1632), tweede dochter van den toen reeds gestorven Hendrik van
Binsfeld tot Stambach, heer van Mertzenich enz., en van Elisabeth van der Horst.
Uit dit huwelijk sproot een zoon Johan Frederik (1) (die volgt) en een dochter
E l i s a b e t h (geb. 13 Nov. 1599, overl. 22 Febr. 1623).
Zie: E r n s t T o d e , Chronik der Retersbeck-Schaesberg (Görlitz 1918), 48-54;
E g . S l a n g h e n , Het markgraafschap Hoensbroeck (Maastricht 1859), 171, 225;
d e z ., Bijdragen tot de geschiedenis van het tegenwoordige hertogdom Limburg,
95; Publ. de la Soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXI (1884), 337, XXII
(1885), 152.
Verzijl
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[Schaesberg, Frederik Sigismond Theodoor baron]
SCHAESBERG (Frederik Sigismond Theodoor baron, sedert 1706 graaf v a n e n
t o t ), heer van Schaesberg en Hardenberg en kanunnik van St. Lambert te Luik,
overl. 10 Nov. 1733, zoon van F r e d e r i k A r n o l d (vgl. artikel Johan Frederik van
S.) en van I s a b e l l a M a r g a r e t h a v a n B e r n s a u . Na den dood van Johan
Frederik van S. viel hij erfdeeling en volgens testament aan de kinderen van Frederik
Arnold van S. het stamgoed Schaesberg ten deel. Isabella Margaretha van Bernsau
liet zich 11 Mei 1671 namens haar onmondige kinderen met de heerlijkheid van
dien naam beleenen. Frederik Sigismond Theodoor aanvaardde den geestelijken
stand. Hij werd in 1696 kanunnik van St. Lambert te Luik in plaats van Edmond
Theodoor baron van Wachtendonck. Den 1. Juli 1697 verhief Willem Dortans, scholtis
te Schaesberg, namens hem de heerlijkheid Schaesberg en op denzelfden dag ook
de hoeve de Kaekert onder Schaesberg. Hij voleindigde der bouw der nieuwe kerk
te Schaesberg, waaraan reeds in 1619 was begonnen, maar die wegens de onrustige
tijden onvoltooid was gebleven. Hierbij bouwde hij ook nog een pastorie, kapelanie
en kosterswoning en behield zich en zijn familie de vergeving dezer ambten voor.
Boven den ingang der kerk leest men onder het in steen uitgehouwen wapen van
Schaesberg het volgende opschrift: Johannes Fredericus, liber baro de Schaesberg,
Dominus in Schaesberg, anno 1699. Daar Johan Frederik reeds in 1671 gestorven
was, zal dit opschrift wel door den kleinzoon als akte van eerbied aangebracht zijn,
daar de grootvader in zijn testament een som van 1900 rijksdaalders voor den bouw
dezer kerk bestemd had. Boven de deur der pastorie is een steen ingemetseld met
het opschrift: Fredericus Sigismundus Theodorus liber baro de Schaesberg, Dominus
in Schaesberg, 1 Juli 1700. Nadat zijn broeder Johan Sigisnaond in de Maltezerorde
was getreden kwam hij ook in bezit van het huis en de heerlijkheid Hardenberg, die
hij uit geldnood aan zijn oom Joost Dirk baron van Wendt, die met zijn moeders
zuster Anna Catharina van Bernsau was gehuwd, verkocht (1697). Hij was van zijn
jeugd af een eenigszins zonderling man, die na verloop van tijd meer en meer
menschenschuw werd, zich van de wereld, terugtrok en teekenen van
verstandsverbijstering vertoonde, die zich in angst en vervolgingswaanzin
openbaarden. Hij trok zich ten slotte met een dienaar in een deel van het kasteel
Schaesberg terug en was gedurende weken voor geen mensch zichtbaar. Hij werd
in 1720 op verzoek van zijn neef Johan Willem Frederik graaf van Schaesberg onder
curateele gesteld, tot 10 Nov. 1733 de dood hem uit zijn lijden verloste. Met hem
stierf de hoofdlinie uit. Zijn goederen kwamen aan den zoon van zijn neef voornoemd
Johan Willem.
Zie: E r n s t T o d e , Chronik der Retersbeck-Schaesberg (Görlitz 1918), 69-72;
J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het Leenhof en de Leenen van Valkenburg, 187;
J o s . M.H. E v e r s e n e n J.L. M e u l l e n e r s , De Limburgsche gemeentewapens
(Maastricht 1899), 435; Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg
XXI (1884), 337, XXII (1885), 153; Maasgouw (1904), 81-82.
Verzijl

[Schaesberg, Georg heer van en tot]
SCHAESBERG (Georg heer v a n e n t o t ), overl. 17 Mei 1562, zoon van Willem
(3) (die volgt) en van C h r i s t i n a v a n H o c h k i r c h e n . Hij vernieuwde in 1537
de leenverheffingen der goederen de Kaekert en In het Leen; 16 Sept. 1541 legde
hij de verklaring af, dat Johan van Crumell van Eynatten ten behoeve van zijn vader
Willem van Schaesberg zaliger met het huis, erf en goed te
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Schaesberg was beleend geworden. Nadere oorkonden over hem zijn niet bekend.
Hij overleed 17 Mei 1562 en werd in de kerk van Heerlen begraven. Hij was 24 Sept.
1510 gehuwd met A n n a J u d e n c o p v a n S t r i j t h a g e n , dochter van Michaël
en van Margaretha van Hulsberg genaamd Schaloen, en hertrouwde 28 Juli 1540
met M a r i a of E l i s a b e t h v a n B o n y s d e l l . Uit het eerste huwelijk de volgende
kinderen: Johan (die volgt); W i l l e m , stichter der linie Strijthagen (overl. 29 Mei
1577); M i c h a ë l , ridder der Duitsche Orde (overl. 1 Maart 1538); R e i n a r d ,
kanunnik van St. Lambert te Luik, domheer 18 Nov. 1544 (overl. 29 Sept. 1556);
C h r i s t i n a , priorin der adellijke abdij O.L.V. Munster te Roermond (overl. 1 Sept.
1579).
Zie: E r n s t T o d e , Chronik der Retersbeck-Schaesberg (Görlitz 1918), 38-43,
48; Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duchê de Limbourg XXII (1885), 153.
Verzijl

[Schaesberg, Johan heer van en tot]
SCHAESBERG (Johan heer v a n e n t o t ), overl. 28 Juni 1579, zoon van Georg
(die voorgaat) en van A n n a J u d e n c o p v a n S t r i j t h a g e n . Aangezien zijn
broeder R e i n a r d in 1556 overleden was, had 23 Maart 1563 een nieuwe verdeeling
der goederen tusschen de gebroeders Johan en Willem van Schaesberg plaats.
Johan kreeg het stamhuis Schaesberg, den hof In het Leen, den korenmolen te
Schandellen, de tienden te Kolhoyven (koolhoeven), huis en hof te Wyscheraeht in
het kerkspel Hulsberg enz., Willem huis en hof te Strijthagen, den hof Denchebach
in het kerkspel Kerkrade, den hof Breyenraede in het kerkspel Schinnen, den hof
de Kaekert bij Schaesberg, den volmolen in den Kronwell bij Heerlen enz. In 1563
was Willem van Schaesberg namens zijn broeder Johan met het stok- en ridderleen
Schaesberg beleend geworden en in 1571 met de beide goederen In het Leen en
de Kaekert. Johan van Schaesberg had met zijn echtgenoote in het adellijk O.L.V.
Munster te Roermond een jaargedachtenis gesticht. Hij was 7 Febr. 1542 gehuwd
met A g n e s v a n E y n a t t e n (overl. 13 Juni 1591), dochter van Johan, ambtman
van het land van Wachtem en van Agnes van Peerboom-Caldenborn. Hun grafsteen,
versierd, met de wapenkwartieren: Schaesberg, Strijthagen, Eynatten en Caldenborn,
lag nog in 1856 te Heerlen voor den deurdrempel van een particuliere woning. Hun
kinderen waren: C a t h a r i n a (overl. 12 Sept. 1579), priorin; M a r i a (overl. 20 Juni
1589) en A n n a M a r g a r e t h a (overl. 9 Sept. 1579), nonnen in de adellijke abdij
O.L.V. Munster te Roermond; J o h a n n a A g n e s (ongehuwd, leefde nog in 1619);
Frederik (2) (die voorgaat) en Willem, ridder der Duitsche Orde, stadhouder te
Beckefort, die aan den strijd tegen de Turken te Weenen deelnam.
Zie: E r n s t T o d e , Chronik der Retersbeck-Schaesberg (Görlitz 1918), 44-48,
54-55; J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het leenhof en de leenen van Valkenburg,
26; Q u i x , Beiträge zur Bescreibung des Kreises Eupen; Publ. de la soc. hist. et
arch. dans le duché de Limbourg XIII (1876), 13, XVIII (1881), 154, XXI (1884), 225,
XXII (1885), 152.
Verzijl

[Schaesberg, Johan Frederik baron van en tot (1)]
SCHAESBERG (Johan Frederik baron v a n e n t o t ) (1), geb. 2 Dec. 1598, overl.
14 Febr. 1671, zoon van Frederik (2) (die voorgaat) en van M a r i a v a n
B i n s f e I d . Hij werd op 22-jarigen leeftijd, toen hij reeds als ambtman van Bruggen
fungeerde, door den paltsgraaf Wolfgang Willem tot kamerheer en geheimraad
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benoemd (31 Aug. 1621), beleend met Schaesberg 28 Juni 1619. Hij huwde 19
Febr. 1623 te Brüggen, waar hij als ambtman verblijf hield, met F e r d i n a n d a ,
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dochter van A r n o l d v a n W a c h t e n d o n c k , raad van den keurvorst van Keulen
en ambtman van Kempen, en van Anna Salome van Holthuysen, erfvrouwe van
Krickenbeck. Zij bracht hem ten huwelijk mede het adellijk huis en ridderzetel Broeck,
gelegen in het kerkspel Wanckum met zeven hofsteden, en het adellijk huis en goed
Krickenbeck met zes hoeven. 31 Mei 1625 werd hij tot drost van het ambt
Krickenbeck benoemd. Hij werd beschreven ter bijwoning van de vergaderingen
der Staten van het Overkwartier te Roermond, wegens het huis Broek te Wankum
en het huis Kriekenbeek (Krickenbeck) te Hinsbeek (Hinsbeck) op 31 Mei 1625-1656.
In 1631 werd hij als geheimraad van den paltsgraaf Willem Wolfgang naar het
kerkspel Hückeswagen afgevaardigd, om daar een godsdienstigen opstand te
bedwingen. 2 Dec. 1633 werd hij met de hoeve de Kaekert onder Schaesberg
beleend. In 1635 kwam hij in het volle bezit van de heerlijkheid en het huis van
Mertzenich (in het ambt Aldenhoven), waarmede hij reeds 18 Maart 1631 was
beleend en waar hij in 1637 met zijn gemalin Ferdinanda de huldiging der onderdanen
in ontvangst nam en den eed van trouw zwoer. In 1635 reeds trachtte de paltsgraaf
Willem Wolfgang de landen Kerpen en Lommersum neutraal te maken en
onderhandelde hierover (1632-44) met het spaansche gouvernement, om deze door
het hertogdom Gulik ingesloten heerlijkheid door koop of pandschap in zijn bezit te
brengen. Johan Frederik van Schaesberg kreeg van hem opdracht naar het leger
van den stadhouder Frederik Hendrik, dat voor Maastricht lag, te reizen, om in dezen
zin de onderhandelingen te voeren. Den 3. Oct. 1637 werd hij, door tusschenkomst
van hertog Willem Wolfgang, door keizer Ferdinand III in den erfelijken vrijheerenof baronnenstand verheven. Genoemde hertog stelde hem ook aan als president
van de hertogelijke hofkamer te Düsseldorf en als drost van het ambt Dahlen. 1
Dec. 1644 werd hij landhofmeester van het hertogdom Gulik, terwijl de ridderschap
van Gulik hem tot hun president benoemde. Het oude stamhuis Schaesberg liet hij
geheel verbouwen en uitbreiden. De groote voorburcht en de gebouwen voor het
landbouwbedrijf dateeren van 1650 zooals blijkt uit een gedenksteen met het
volgende opschrift:
Joannes FreDer ICVs Me fIerI
IVsslt. PaX VtrIqVe. IpsIqVe ReqVIes.
Nadat zijn gemalin 22 Aug. 1646 te Walbeck overleden was, hertrouwde hij 10
Sept. 1647 in alle stilte te Düsseldorf met M a r i a v a n H e i m b a c h genaamd
H o e n t o t L o e v e n i c h , weduwe van Dirk van der Horst. Zij overleed 9 Mei 1662
en hij hertrouwde 10 Juli 1663 met I s a b e l l a C l a r a barones v a n B l a n k a r t ,
vrijvrouw tot Altorff. In 1671 werd hij te Brüggen ernstig ziek. In zijn testament schonk
hij voor den bouw en dotatie eener kerk te Schaesberg de som van 1900 rijksdaalders
en bepaaIde, dat na zijn dood 1000 zielenmissen zouden gelezen worden, tot welker
betaling hij zijn erven verplichtte. Buitendien stichtte hij voor zich en zijn drie
overleden gemalinnen in de kerk der Kruisheeren te Brüggen een jaargetijde voor
400 rijksdaalders. Uit zijn huwelijk met Ferdinanda van Wachtendonck werden acht
kinderen geboren, o.a.: A n n a S a l o m e (geb. 31 Maart 1626, overl. 11 Dec. 1677),
huwde 19 Oct. 1652 met Godfried van Steinen tot Leerbach, heer van Scherven,
raad van den vorst van Palts-Neuburg, raad, kamerheer, hofmeester, voormalig
overste luitenant van het hertogelijke lijfregiment, ambtman te Misenlohe, (overl. te
Düsseldorf in 1675); F r e d e r i k A r n o l d
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(geb. 5 Maart 1630, overl. April 1667), ambtman of drost van Hinsbeck (19 Dec.
1652), heer van Krickenbeck, huwde 26 Jan. 1655 op het slot Hardenberg Isabella
Margaretha van Bernsau, erfgename van Hardenberg, oudste dochter van Johan
Sigismond en Anna van Asbeck tot Achterenberg (overl. 4 Maart 1697); Wolfgang
Willem (die volgt).
Zie: E r n s t T o d e , Chronik der Retersbeck-Schaesberg (Görlitz 1918), 55-70;
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, 31; Zeitschrift des Bergischen Gesch. Vereins XXV, 28; J o s . H a b e t s ,
Geschiedenis van het Leenhof en de Leenen van Valkenburg, 187; Publ. de la soc.
hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXII (1885), 152; Alphabetische lijst der
edelen die sedert 1555 ter bijwoning van de vergaderingen der Staten van het
Overkwartier beschreven werden in Maasgouw (1881), 551.
Verzijl

[Schaesberg, Johan Frederik Willem Bernard baron]
SCHAESBERG (Johan Frederik Willem Bernard baron, sedert 1706 graaf v a n
e n t o t ), K e r p e n e n L o m m e r s u m , gewoonlijk genoemd Johan Frederik (2),
geb. in 1663 of 1664, overl. te Düsseldorf 18 Aug. 1723, zoon van Wolfgang Willem
(die volgt) en van M a r i a F l o r e n t i n a v a n E y n a t t e n . Hij was een man met
groote eerzucht en van hooge ontwikkeling, die onder de regeering van Johan
Willem, keurvorst van de Palts, de hoogste waardigheden en eere-posten wist te
veroveren. Zijn geboortedag en -jaar is niet vast te stel en, uit zijn jeugd is alleen
bekend, dat hij in 1673 te Roermond de school bezocht. In het begin der jaren 80
studeerde hij aan de universiteit te Keulen in de rechten. 14 Febr. 1682 werd hij te
Roermond in de vergadering der Staten van het Overkwartier beschreven, ofschoon
hij den vereischten leeftijd van 20 jaren nog niet bereikt had, en 13 Juli 1685 werd
hij te Hinsbeck als drossaard van het ambt Krickenbeck en Erkelens aangenomen.
Hij huwde 29 Febr. 1688 (volgens huw. contr. te Krickenbeck 19 Febr. 1688
opgemaakt) M e c h t i l d i s M a r g a r e t h a C l a r a E l i s a b e t h barones v a n
S c h ö l l e r (geb. 26 Febr. 1667, overl. 3 Nov, 1708), oudste dochter van Wolfgang
Willem en van Anna Sebastiana, barones van Wylich tot Grossbernsau. 14 Dec.
1689 volgde zijn benoeming tot guliksch-bergsch hofraad van den erf-keurprins van
de Palts; deze henoemde hem achtereenvolgens tot ritmeester (21 Aug. 1693), hofen kamerraad en ambtman te Blankenburg (1694). 14 Dec. van dat jaar werd hij
directeur van de keurpaltssche hofkamer en 3 Dec. 1695 tot president van de
hofkamer van het hertogdom Berg en 9 Dec. van hetzelfde jaar tot geheimraad van
den keurvorst benoemd. 5 Dec. 1691 volgde de beleening met de heerlijkheid
Schaesberg en 27 Oct. 1693 ontving hij door overdracht van zijn schoonvader de
beleening met de heerlijkheid en het ambt Schöller, hetwelk een leen der abdij
Corvey was. 21 Jan. 1702 werd hij benoemd tot bergschen landcommissaris en 24
Oct. d.a.v. tot landmaarschalk; 16 Dec. 1702 hofkamerpresident, 27 Juli 1705
ambtman van Brüggen en Dahlen. 6 Oct. 1706 beleend met de guliksche heerlijkheid
en het slot Wildenburg. 9 Sept. 1706 was hij door keizer Joseph I in den erfelijken
rijksgravenstand verheven, evenals zijn beide neven Frederik Sigismond van
Schaesberg tot Schaesberg en Johan Sigismond van Schaesberg tot Hardenberg,
Maltheser ordensridder en commandeur. Bij de vernieuwing der St.
Hubertus-ridderorde (29 Sept. 1708) was hij een der eerste nieuw-benoemde
ordensridderes. De keurvorst Johan Willem van de Palts
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droeg hem 10 Dec. 1710, als erkenning voor vele diensten de vrije heerlijkheden
Kerpen en Lommersum (oorspronkelijk een brabantsch leen) over; deze werden 12
Febr. 1712 door den Keizer tot een rijksgraafschap en de bezitter tot een rijksgraaf
verheven. In 1709 ontving hij het huis Gangelt als leen, dat tot 1771 in schaesbergsch
bezit bleef; 23 Sept. 1715 volgde zijn benoeming tot stadhouder der hertogdommen
Gulik en Berg. In 1712 was hij met een politieke zending naar den Haag belast en
in 1716 evenzoo naar Brussel. Na den dood zijner eerste echtgenoote hertrouwde
hij (volgens huw. contr. te Burgau 29 Oct. 1718) M a r i a A n n a C a t h a r i n a
barones v a n W o l f f -M e t t e r n i c h t o t G r a c h t (weduwe van Elmpt-Burgau)
(overl. te Düsseldorf 11 Febr. 1722). Uit zijn eerste huwelijk werden 11 kinderen
geboren o.a. A n n a M a r i a L o u i s a (overl. 6 Jan. 1776), huwde 2 Febr. 1714
Johan Lodewijk Hendrik graaf van Goltstein, heer tot Breijl (overl. 13 Aug. 1731);
J o h a n n a M a r i a I s a b e l l a M a r g a r e t h a (overl. 1765), huwde 14 Sept.
1711 Caspar Frans Edmund baron van Burtscheid tot Burgbroel; G a b r i ë l l a
G o d e f r i d a F e l i c i t a s , huwde 30 Juli 1711 te Düsseldorf Karel Adolf Joseph
baron van Mirbach tot Harff; Johan Willem (die volgt); M a r i a A n n a A m a l i a
G a b r i ë l l a F e l i c i t a s S e b a s t i a n a (geb. 1698, overl. 8 Oct. 1772), abdis
van het sticht O.L. Vrouw in het Kapitool te Keulen; M a r i a A n n a F e r d i n a n d a
(overl. in 1755), huwde te Düsseldorf 21 Jan. 1728 baron Frans Egon von Wendt
en vervolgens 8 Febr. 1744 baron Joseph Johan Antoon von Schade, heer van
Antfeld;J o h a n F r e d e r i k S i g i s m o n d J o s e p h B e r n a r d F r a n s X a v i e r
(geb. te Düsseldorf 10 Juni 1705), studeerde in 1719 te Mainz in de rechten, werd
7 Nov. 1727 in den geestelijken stand opgenomen, kanunnik te Hildesheim (11 Aug.
1728) en te Munster (17 Nov. 1728) en te Paderborn (1731), overleed aldaar 5 Sept.
1775.
Zie: E r n s t T o d e , Chronik der Retersbeck-Schaesberg (Görlitz 1918), 83-103,
129-141; L o u i s baron d e C r a s s i e r , Succession généalogique des seigneurs
de Lichtenberg les Maestricht in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de
Limbourg XXXII (1895), 254; 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, 88, 91, 93; F.W. L o h m a n n , Geschichte der
Stadt Viersen, 22; Alphabetische lijst der edelen, die sedert 1555 ter bijwoning van
de vergaderingen der Staten van het Overkwartier beschreven werden in Maasgouw
(1881), 551.
Verzijl

[Schaesberg, Johan Willem graaf van en tot]
SCHAESBERG (Johan Willem graaf v a n e n t o t ), K e r p e n e n L o m m e r s u m ,
geb. 22 Nov. 1696, overl. 5 Nov. 1768, zoon van Johan Frederik (2) (die voorgaat)
en van M e c h t i l d i s M a r i a M a r g a r e t h a E l i s a b e t h C l a r a v a n
S c h ö l l e r . Hij studeerde aan de universiteit te Straatsburg in de rechten (1715-17),
werd 11 Aug. 1716 benoemd tot ambtman van Brüggen en huwde 11 April 1722 op
het kasteel Nordkirchen (Westphalen) R o s a V e r o n i c a M a g d a l e n a v a n
W e s t e r h o l t -L e m b e c k (geb. 1695, overl. 31 Juli 1764), dochter van Dirk Adolf
Koenraad en van Maria Anna Theodora Walbott van Bassenheim tot Gudenau. Den
18 Jan. 1724 werd hij met de heerlijkheid Leuth beleend; de beleeningsoorkonde
noemt hem graaf van Kerpen en Lommersum, heer van Kriekenbeck, Hinsbeck,
Herongen, Leuth, Wankum, Broich, drossaard der ambten Kriekenbeck, Brüggen,
Dahlen, van de stad en het land Erkelenz; hij ver-
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nieuwde den leeneed 9 Dec. 1740. Den 14. Nov. 1733 werd hij met de heerlijkheid
Schaesberg en den hof de Kaekert onder Schaesberg beleend, welke hij met zijn
broeder J o h a n F r e d e r i k B e r n a r d , domheer te Paderborn, uit de nalatenschap
van den afgestorven F r e d e r i k S i g i s m o n d T h e o d o o r graaf van Schaesberg
had bekomen. Evenals zijn vader trad hij in staatsdienst; werd in 1724 tot kamerheeren gulik-bergschen hofraad benoemd en 3 Mei 1725 tot geheimraad; 8 Maart 1730
werd hij vice-president van het hofgericht te Düsseldorf en in 1731 in plaats van zijn
overleden zwager, den graaf van Goltstein, tot kanselier van Gulik en Berg en
tegelijkertijd tot keurpaltsschen geheimraad benoemd. Den 15. Mei 1764 maakte
hij met zijn echtgenoote zijn testament te Düsseldorf; zij kozen hun laatste rustplaats
in de Kruisheerenkerk te Brüggen. Uit hun huwelijk werden zes kinderen geboren:
M a r i a T h e o d o r a , geb. 5 Nov. 1724, abdis van het sticht St. Maria in Capitolio
te Keulen, overl. 17 Maart 1784; K a r e l F r a n s M a x i m i l i a a n A n t o o n , geb.
27 Mei 1732, overl. te Paderborn 25 Jan. 1800, kanunnik te Paderborn sedert 25
Jan. 1753 en te Munster 9 Jan. 1760, aartsdiaken te Stadtlohn 8 Mei 1784; F r a n s
F e r d i n a n d J o s e p h , kanunnik te Munster, geb. te Düsseldorf 8 Jan. 1733,
overl. aldaar 31 Aug. 1759; Joseph Frans Antoon Arnold (die volgt) en August Joseph
Maria Karel Antoon (die voorgaat).
Zie: E r n s t T o d e , Chronik der Retersbeck-Schaesberg (Görlitz 1918), 104-141,
162-166; L o u i s baron d e C r a s s i e r , Succession généalogique des seigneurs
de Lichtenberg lez Maestricht in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de
Limbourg XXXII (1895), 254-255; Publ. als voren XXI (1884), 337, XXII (1885), 153;
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, 91; F.W. L o h m a n n , Geschichte der Stadt Viersen, 37.
Verzijl

[Schaesberg, Joseph Frans Antoon Arnold graaf van en tot]
SCHAESBERG (Joseph Frans Antoon Arnold graaf v a n e n t o t ), ridder der
Duitsche Orde, geb. te Düsseldorf 13 Maart 1739, overl. op het slot Blatsheim bij
Kerpen 13 Nov. 1812, zoon van Johan Willem (die voorgaat) en van R o s a
V e r o n i c a M a g d a l e n a v a n W e s t e r h o l t -L e m b e c k . Hij was heer van
Mertzenich (daarmede beleend 27 Nov. 1772) en Frankenhoven, en trad op
17½-jarigen leeftijd in Sept. 1756 in de Duitsche Orde. Hij erfde van zijn gestorven
broeder F r a n s F e r d i n a n d de waardigheid van ambtman van Beijenburg en
Barmen en werd 22 Aug. 1768 tot ridder der D. Orde benoemd. 24 April 1769 werd
hij met de hoeve de Kaekert onder Schaesberg beleend. Hij was commandeur van
Ramersdorf 1777-78, en vervolgens van Ordingen 1779-85. In 1779 ontving hij een
plaats op de fransche vloot; in 1781 verliet hij den dienst van Frankrijk, die hem
niets opgebracht had. Gedurende de jaren 1782-85 was hij ook commandeur van
Holt en ontving 22 Jan. 1785 de commanderij van St. Egidius te Aken, waar hij
commandeur bleef tot 1792, toen hij als zoodanig naar St. Pietersvoeren werd
overgeplaatst. Van 1794 af was hij commandeur van Jonge Blessen te Keulen,
welken titel hij tot het jaar 1809 droeg en sedert 1805 was hij huiscommandeur van
Oude Biessen. Na de opheffing van de balye Oude Biessen, trok hij zich op het slot
Blatsheim bij Kerpen, hetwelk nog eigendom der Duitsche Orde was gebleven, terug
en stierf er op 73-jarigen leeftijd den 13 Nov. 1812.
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Zie: E r n s t T o d e , Chronik der Retersbeck-Schaesberg (Görlitz 1918), 166-176;
Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duchê de Limbourg XXII (1885), 153; L o u i s
baron d e C r a s s i e r , La Commanderic de Fouron-Saint-Pierre in Publ. de la soc.
hist. et arch. dans le duché de Limbourg XLI (1905), 293-295.
Verzijl

[Schaesberg, Willem heer van en tot (1)]
SCHAESBERG (Willem heer v a n e n t o t ), (1), eigenlijk v a n R e t e r s b e e c k
genaamd v. Schaesberg, in oorkonden vermeld 1411-25, zoon van Willem van
Retersbeeck (vgl. kol. 855). Hij erfde omstreeks 1411 het stamhuis Schaesberg en
de heerlijkheid van dien naam van zijn zwager J o h a n v a n S c h a e s b e r g . In
een keulschen vrijgeleidebrief van dat jaar noemae hij zich voor het eerst
Retersbeeck, anders gen. van Schaefsberg. De familienaam Retersbeeck verdwijnt
bij hem reeds tusschen 1415 en 1418. In 1415, na den dood van den hertog van
Brabant, werd een verbond gesloten, waardoor de landen van Overmaas met Brabant
werden vereenigd. Als getuigen zegelden o.a. ook Willem van Roedenbeeck, die
men heet van Schaesberg en Lenart van Roedenbeeck (denkelijk uit de linie Nuth).
In 1418 (op Goeden Vrijdag), gaf hij als leenheer (d.i. stadhouder der leenen) namens
den hertog van Brabant aan Arnold van Echt, als voogd van diens echtgenoote
Marie, de goederen Gen Hout bij Doenrade ter leen. In 1423 den 9 Maart wordt hij
als voogd zijner vrouw C a t h a r i n a , dochter van Arnold van Heere, schepen van
Maastricht, genoemd, in welke oorkonde Arnold voorn. van den deken en het kapittel
der O.L.V. kerk aldaar wegens bewezen diensten een cijns op een bunder land
ontving. Willem van S. wordt daarin genoemd Willem van Retersbeecke anders
genaamd van Schoetsberch. Het laatst vinden wij hem vermeld als medebezegelaar
van een oorkonde van het jaar 1425, in welke Arnold van Bensenrade, wapenknaap,
aan zijn broeder Butz van Bensenrade en diens erven zijn erfgoed te Boelsbeeck
met zijn toebehoor verkocht voor 320 rijnsche goudgulden. Hij was gehuwd met
C a t h a r i n a , dochter van A r n o l d v a n H e e r e , schepen van Maastricht, uit
welk huwelijk verschillende kinderen sproten, o.a. Frederik (1) (die voorgaat) en
Willem (2) (die volgt).
Zie: E r n s t T o d e , Chronik der Retersbeck-Schaesberg (Görlitz 1918), 30-32;
F a h n e , Kölnisch, Jülich. u. Bergische Geschlechter; Copie der Chroniek van
Gangelt op het rijksarchief te Maastricht; J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het
Leenhof en de Leenen van Valkenburg, 393-394; G.D. F r a n q u i n e t , Oorkonden
en bescheiden van het kapittel der O.L.V. Kerk te Maastricht, I, 139, 192; Publ. de
la soe. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXI (1884), 202; E g i d i u s
S l a n g h e n , Het markgraafschap Hoensbroeck (Maastricht 1859), 260-261.
Verzijl

[Schaesberg, Willem van (2)]
SCHAESBERG (Willem v a n ) (2), in oorkonden vermeld 1427-49, zoon van Willem
(1) (die voorgaat) en van C a t h a r i n a v a n H e e r e . In eerstgenoemd jaar was
hij nog minderjarig, want op 8 Maart 1427 verkocht Johan van der Linden, als voogd
van Willem van Rietersbeeck gen. Schoisberch, aan de echtelieden Henken en Ida
Fleuren een erfpacht van een summer roggen. In 1430 meerderjarig, bekleedde hij
van 1430-47 het ambt van stadhouder van Valkenburg. Hij zal evenals zijn vader
en zijn broeder Frederik den naam Retersbeeck weggelaten en zich slechts van
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dat hij in veete en strijd gewikkeld was. Omstreeks 1437 verklaarde Hendrik van
Mubesberg aan den drost Hendrik van Gronsveld, dat hij zich in zijn strijd met de
stad Aken naar de raadgevingen van jonker Willem van Schaesberg en Werner van
Gronsveld richten zou en daarbij ook blijven. Omstreeks 1445 kwam Willem zelf in
strijd met de stad Aken en zond haar een veetebrief. Den 8. Nov. 1445 verklaarde
Jacob Huyfnase, echtgenoot van Else van Reitersbeeck, natuurlijke dochter van
Gerard van Retersbeeck gen. Kaldenborn, met betrekking op de aanspraken, die
zijn echtgenoote op de nalatenschap harer met Johan van Ubachsberg gehuwde
zuster Catharina had, zich voor bevredigd. De stad Aken had bij haar veete met
Willem van Schaesberg aan Catharina's bezittingen schade berokkend. Hieruit is
wel te zien, dat Johan van Ubachsberg met Willem van Schaesberg gemeene zaak
had gemaakt. In 1442 (18 Nov.) is Willem Scaetsberg (als leenman van Valkenburg)
medebezegelaar eener oorkonde van ridder Reinier van den Bergh, waarin deze
den halven hof te Materberch aan Olivier van Lijebermen overdroeg en in 1442
(Dec.) bezegelde hij op Zondag na St. Luciadag (18 Dec.) de beleeningsoorkonde
van Jan Werst met Douvengoed te Brunssum. In 1448 bezegelde hij als leenman
van den leenhof Wickerade de leenverheffing van het huis Keverberg. Het laatst
wordt hij vermeld in 1449 als getuige bij de beleening van Johan Cappe of Tappe
met den hof Overstrijthagen.
Zie: E r n s t T o d e , Chronik der Retersbeck-Schaesberg (Görlitz 1918), 33-36;
E g i d i u s S l a n g h e n , Het markgraafschap Hoensbroeck (Maastricht 1859), 261;
J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het Leenhof en de Leenen van Valkenburg, 267,
412, 455; Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXI (1884), 417,
XXII (1885), 123, 174.
Verzijl

[Schaesberg, Willem heer van en tot (3)]
SCHAESBERG (Willem heer v a n e n t o t ) (3), in oorkonden vermeld 1494-1529,
overl. in 1529, zoon van Frederik (1) (die voorgaat) en van M a r g a r e t h a v a n
H o r r i c h . In 1472 (23 Nov.) werd Hubert van Platten als momber der onmondige
kinderen van wijlen Frederik van Schaesberg met den hof Kaekert beleend. In 1479
werd zijn zwager Johan Crummel van Eynatten namens hem met het huis, erf en
goed te Schaesberg beleend. Den 1. Dec. 1494 verkocht hij met zijn gemalin
S t i n g e n (C h r i s t i n a ) v a n H o c h k i r c h e n , dochter van den overleden Edmond
van H., aan Heimen van Sittard ten behoeve der armen van het gasthuis Matthiashof,
op den nieuwen hof een erfpacht van een malder rogge en een rente van 6 mark
uit een erfrente van 110 akener guldens, welke zij op den hof van Hochkirchen te
Laurensberg (Berger Hochkirchen) geldende hadden. Hij bezegelde den 15. Juli
1500 als getuige de nalatenschapsverdeeling tusschen Gerard van Querheim en
Agnes van Gevenich, echtelieden, en Willem van Cortenbach en Stinchen van
Gevenich, zijn vrouw; den 26. Nov. 1505 het huwelijkscontract tusschen Godert van
Hanxeler, drost te Millen, en Elisabeth van Randerath; 24 Sept. 1510 dat van zijn
zoon Georg van Schaesberg; 24 April 1522 een scheidingsuitspraak tusschen
Reinard van Bocholtz en Bela van Lieck, weduwe van Zievel, en haar kinderen; in
1529 het huwelijkscontract van Willem van Cortenbach, drost te Bilsen, met Anna,
dochter van Godart van Hanxeler, drost van Millen. Uit zijn huwelijk werden de
volgende kinderen geboren: Georg (die voorgaat); M e l c h i o r , vermeld in het
necrologium der adellijke abdij O.L.V. Munster te Roermond op 18 Mei;
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C a s p a r , ridder der Duitsche Orde, balije Alden Biessen (bij Maastricht) en later
commandeur te Beckenvorth; M a r i a en M a r g a r e t h a , kloostervrouwen te
Sinnich; E r n a en C h r i s t i n a , stiftdames in de abdij Burtscheid; C a t h a r i n a ,
gehuwd te Trier in de stiftskerk (1518) met Peter wildgraaf van Daun; A n n a , non
bij de Witte Vrouwen te Aken. Behalve deze had hij nog vier onwettige kinderen:
W i l l e m ; G a b r i ë l , vermeld 1563; B a l t h a s a r en C a t h a r i n a . Van een dezer
zonen stamt, volgens wijlen Jos. Habets, de tak van Schaesberg-Grijzegrubben (te
Nuth) af.
Zie: E r n s t T o d e , Chronik der Retersbeck-Schaesberg (Görlitz 1918), 33,
36-38, 32-43; H. S c h m i c k , Aus Aachens Vergangenheit V, 21; Chroniek van
Gangelt; Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXII (1885), 152.
Verzijl

[Schaesberg, Wolfgang Willem baron van en tot]
SCHAESBERG (Wolfgang Willem baron v a n e n t o t ), geb. 9 Juni 1633, overl.
29 Sept. 1691, zoon van Johan Frederik (1) (die voorgaat) en van F e r d i n a n d a
v a n W a c h t e n d o n c k . Hij werd door zijn ouders voor den geestelijken stand
bestemd. Op achtjarigen leeftijd werd hij te Keulen getonsureerd en in 1646, op
13-jarigen leeftijd, tot kanunnik van de kathedraal te Spiers benoemd. In 1648
bezocht hij de universiteit te Keulen en werd 20 Nov. 1648 in het matrikelregister
aldaar ingeschreven. 22 Nov. 1650 verliet hij met een schitterend getuigschrift de
universiteit. Na voleindiging zijner studiën ging hij als geestelijke naar Spiers, waar
hij ook nog in 1651 een prebende verkreeg. Het geestelijk leven kwam echter niet
met zijn karakter overeen; hij legde het geestelijke gewaad spoedig wederom af,
voordat hem door de hoogere wijdingen het terugtieden onmogelijk werd en ging
in staatsdienst over. Den 5. Maart 1656 werd hij wegens het huis Broek (Broich) te
Wankum geadmitteerd onder de ridderschap van het Overkwartier te Roermond.
In 1659 vinden wij hem als kamerheer van den hertog van Palts-Neuburg en kapitein
vermeld. Den 11. Jan. 1659 huwde hij met M a r i a F l o r e n t i n a , eenige dochter
van Lodewijk baron v a n E y n a t t e n en van Maria van Colijn. Zij bracht hem de
heerlijkheden Nieuwstadt en Gerdingen en het adellijk riddergoed Lichtenberg (bij
Maastricht), eveneens het huis Kurat, gelegen in de bank van Heerlen, ten huwelijk
mee. Wegens zijn nieuw bezit liet hij zich 22 Maart 1666 in het verbond van den
adel van het land van Luik en het graafschap Loon opnemen. Zijn hoofdzetel bleef
echter, na den dood van zijn broeder Frederik Arnold, het slot Krickenbeck. Hij trad
in dienst van de spaansche regeering, die hij, daar zij aan een chronisch geldgebrek
leed, zijn geldmiddelen en zijn crediet ter beschikking stelde en o.a. 20 Sept. 1668
een groote som van 20.000 vlaamsche ponden verschafte. Tot dekking van dit
vermogen en van de ad 6¼% berekende rente werden hem de koninklijke domeinen
in de ambten Krickenbeck en Kessel verpand. Toen in 1673 wederom de aanvrage
kwam, of, bij nieuw gebrek aan geld, Wolfgang Willem niet geneigd was, een verder
voorschot te verschaffen, reisde hij in Sept. van dat jaar naar Brussel, om de
regeering zijn voorstellen voor te leggen. Den 27. Nov. 1673 sloot de spaansche
kroon met hem een verdrag over den verkoop der heerlijkheden Herongen, voor
3120 vlaamsche ponden, Leuth voor 5800 ponden, Wankum voor 7840 ponden,
als erfelijk eigendom en verzekerde hem de erfelijkheid zijner waardigheid van
ambtman van Krickenbeck en Erkelenz. Daarmede
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werd het grondbezit der familie bijna verdubbeld. In het voorjaar van 1667 kwam
nog door koop voor 7700 franken de kleine heerlijkheid Hinsbeck erbij. Den 2. Apr.
1674 had de beleening met de heerlijkheid Leuth plaats. Ter installatie van hun
nieuwen heer moesten meerdere ingezetenen van dit oord op bevel van de
rekenkamer te Roermond zich naar deze stad begeven, daar deze handeling wegens
den gevaarlijken oorlogstijd te Leuth niet kon plaats vinden. Wist hij zich van den
eenen kant groote voordeelen uit de verhoudingen te verschaffen, van den anderen
kant brachten de onrustige tijden voor zijn in de provincie Limburg gelegen bezittingen
(Schaesberg en Lichtenberg) groote zorgen. Toen 30 Juni 1673 Maastricht voor de
Franschen had moeten kapituleeren, en hierdoor de weg naar het noorden voor
dezen vrij was geworden, werden ook in de schaesbergsche bezittingen alle
voorzorgen genomen om den vijand het hoofd te bieden of wel niet zonder strijd in
zijn handen te vallen. Zijn gemalin Maria Florentina vluchtte met haar dochtertje
Elisabeth Godefrida 19 Oot. 1673 naar Venlo. Zij bleef daar vijf dagen en keerde
daarna, nadat 23 Oct. prins Willem III met een leger van 26000 man tot, verdediging
van Venlo verscheen en den Franschen tegenstand bood, en dezen spoedig tot
den terugtocht werden gedwongen, naar Krickenbeck terug. Wolfgang Willem leed
groote geldelijke verliezen, doordat de Franschen het in de nabijheid van Maastricht
gelegen goed en slot Lichtenberg bemachtigd hadden. Het schoone gebouw op
een heuvel aan de Maas gelegen zoowel als het omliggende land werden verwoest
en van 1672-78 gingen alle inkomsten van deze bezitting verloren. Den 20. Mei
1675 had Wolfgang Willem zich met zijn gemalin in de broederschap van de orde
der Augustijner Eremieten laten opnemen. Den 20. Juli 1678 maakten de
echtgenooten hun testament, in hetwelk zij o.a. de bepaling opnamen, dat zij hun
laatste rustplaats wenschten te hebben in de parochiekerk te Hinsbeck. Uit hun
huwelijk sproten twee kinderen: Johan Frederik Willem Bernard (die voorgaat) en
E l i s a b e t h G o d e f r i d a , overl. te Merödtgen 10 Apr. 1733, huwde te Allner 6
Febr. 1697 Johan Bertram baron Scheikart van Merode heer van Allner (geb. 11
Oct. 1669, overl. in 1699) en hertrouwde 21 Nov. 1700 met Hendrik Lodewijk baron
van Burscheidt-Bullesheim.
Zie: E r n s t T o d e , Chronik der Retersbeck-Schaesberg (Görlitz 1918), 74-83,
103; L o u i s baron d e C r a s s i e r , Suceeasion généalogique des seigneurs de
Lichtenberg lez Maestricht in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg
XXXII (1895), 254; 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 Stadt Viersen, 37; Alphabetische lijst der edelen, die sedert 1555 ter bijwoning
van de vergaderingen der Staten van het Overkwartier beschreven werden in
Maasgouw (1881), 551; over de dochter ook: E. R i c h a r d s o n , Geschichte der
Familie Merode I (Praag 1877), 136, II (Praag 1881), 404.
Verzijl

[Schaffen, Gabelus of Gobelinus]
SCHAFFEN (Gabelus of Gobelinus), geb. 1582 te Warnburg (Duitschland), trad 12
Febr. 1605 in de benediktijnerabdij Abdinghof te Paderborn, overleed als abt dezer
abdij 10 Mei 1650. Na zijn priesterwijding 1608 werd hij in hetzelfde jaar aangesteld
als onderkellenaar, subcellerarius, in het hof der abdij te Putten (Veluwe), waar hij
als missionaris de Katholieken bijstond (vgl. art. G.J. Busch, dit deel, kol. 118).
Pater Gabelus Schaffen was slechts ruim een jaar te Putten, toen hij benoemd
werd tot cellier
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te Abdinghof 13 Dec. 1609. In 1612 werd hij tot abt der abdij Grafschaft gekozen,
welke hij in goede tucht bestuurde en uit haar verval ophief. Rust en vrede kende
hij in die veel bewogen tijden niet. 1632 werd hij tot abt van Abdinghof gekozen,
waar een stevige hand aan het roer der abdij noodig was. Schrikkelijke
gebeurtenissen zou hij beleven, tijdens de verschillende veroveringen van Paderborn
door de Zweden en Hessen. Zware geldsommen moest hij storten. Alles in zijn
klooster werd meermalen geroofd en geplunderd. Eenige kloosterlingen, die niet
bijtijds gevlucht waren, werden in de gevangenis geworpen en een hooge losprijs
voor hen geëischt, 1633. De abt, vermomd in boeren kleederen en met een valschen
baard, ontsnapte door de stadspoort. Hij keerde eerst eenige maanden later terug,
doch vond de abdij verwoest en leeg gehaald en alle monniken overal heen gejaagd.
Hij zocht een verblijf te Putten, van waar hij 25 Oct. 1637 in Paderborn terugkeerde,
dat weer in handen der Keizerlijken was, doch moest 1638 opnieuw vluchten, nu
slechts voor enkele weken. De volgende jaren brachten rust, maar nog vele
moeilijkheden en gevaren, welke pas eindigden met den vrede van Munster 1648.
Nog twee jaar, tot zijn dood, werkte de abt aan het herstel van alles wat in den veel
bewogen tijd de oorlog vernield had. Hij schreef een autobiographie.
Zie: J.B. G r e v e , Gesch. der Benediktiner-Abtei Abdinghof in Paderborn (1894),
148-158; B u c e l i n u s , Germania Sacra Profana (1662) II, 133; Archief aartsbisdom
Utrecht XXXV, 195 v., XXXVII, 300 v.; G.A. S c h o u w e n , De Kelnarij van Putten
(Arnhem 1909), 19-20, II, III, XXV.
Fruytier

[Schalemaecker, Jacob]
SCHALEMAECKER (Jacob), geb. te Amsterdam. Hij woonde te Amsterdam in de
Papensteeg en werd wegens deelneming aan de troebelen van 1566 op 29 Mei
1568 ingedaagd, 30 Juni 1568 door Alva ter verantwoording geroepen, en 1 Sept.
1568 verbannen als ‘Jacques Schaelmaecker, du Papensteeg’.
Later kwam hij op de vloot der Watergeuzen en werd daar provoost; op 1 Apr.
1572 was hij bij de inneming van den Briel.
Zie over hem: M a r c u s , Sententiën, 123; B o r , Nederl. Oorlogen I, bijvoegsel,
123; Konsten Letterbode (1840) II, 185; Archief van Amsterdam, Noticie van Jan
Betsz Rodenburgh, 88 vo.-92 vo.
Vogels

[Schelhammer, Johannes]
SCHELHAMMER (Johannes), geb. te Hamburg 6 Nov. 1615, overl. te 's Gravenhage
9 Febr. 1699. Zijn vader was archidiaconus in de Pieterskerk te Hamburg en heette
S i g i s m u n d P h i l o S c h e l h a m m e r . Hij werd in 1640 luthersch predikant te
Heppens (O.-Fr.), op 1 Oct. 1645 te 's Gravenhage; emeritus in 1693. De oprichting
van een epitaphium te zijner eere in de kerk gaf strijd tusschen zijn neef J.G.
S c h e l h a m m e r en Ds. Colerus (zie dl. VII, kol. 309 v.) en aanleiding tot eenige
uitgaven. Hij schreef: Een lofdicht op Glaserus' Catechesis Theoretico-Practica
(1667) (zie dl. VIII, kol. 608; Schriftmässige Herbstgedancken in 4 Predigten;
Hagische Kirchen Gedancken; Leichpredigten. Nog schreef hij een vers onder het
portret van zijn vader en gaf hij eenige werken uit. van Christianus Matthaeus (zie
dl. VIII, kol. 1133). In handschrift liet hij ook eenige werken na.
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Zijn door een onbekende geschilderd portret is in de Evang. Luthersche kerk te
's Gravenhage, een ander gebeeldhouwd door J. Hannart op een marmeren
gedenkteeken in dezelfde kerk. Zijn portret is voorts gegraveerd door H. Bary naar
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Jan de Bisschop en door J.F. Bodecker in zwarte kunst.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 287 v.
Knipscheer

[Schellingwou, Antonius]
SCHELLINGWOU (Antonius), of S c h e l l i n g w o u d t , geneesheer en priester,
geb. te Amsterdam 1602, oudste zoon van P e t r u s S. (Protestant en lid van het
consistorie), overleed als pastoor der R.-K. statie op de Brouwersgracht in zijn
geboortestad 25 Aug. 1651. Antonius Petri Schellingwoude van Amsterdam werd
28 Febr. 1624 ingeschreven als student in de medicijnen te Leiden. Door den in
vloed zijner tante, Elisabeth Verwer, geestelijke maagd in den Hoek te Haarlem, die
haar zuster met haar kinderen tot den katholieken godsdienst had gebracht, werd
de doctor priester; ‘ex corporum medico, animarum medicum evadens’ (Batavia
sacra II, 409), De vader wist niets van het priesterschap van zijn zoon. 1631 werd
Ant. Schellingwoude bestemd om pastoor te worden te Monnikendam, doch daaraan
werd geen gevolg gegeven. 1638 werkte hij als priester in Amsterdam; 1643 was
hij als missionaris te Ilpendam en ondervond er vele moeilijkheden met de onderling
verdeelde parochianen. 1645 was hij uit Ilpendam vertrokken naar zijn geboortestad,
waar hij de steun was der vervolgde Katholieken. Hij was de raadsman van
Godefridus Vlietius, chirurgijn, die door zijn aanmoediging priester werd en later
pastoor was te Schiedam. Hij overleed vroegtijdig op den Haarlemmerdijk en werd
in de Oude Kerk begraven 29 Aug. 1651.
M u l l e r , Beschr. catalogus van 7000 portretten van Nederlanders vermeldt als
no. 4767a zijn portret, waarvan de Bat. Sacr. het onderschrift geeft. Zijn portret is
gegraveerd door J. Matham en door W. van der Laegh, beide naar B. Bremberg.
In de relatie van d e l a T o r r e , 1656 (Archief Utr. XI, 138), wordt als priester
vermeld te Amsterdam H e n r i c u s S c h e l l i n c k w o u d , baccalaureus in de
theologie. Hij was waarschijnlijk een bloedverwant van Antonius. Hij werd, overleden
31 Dec. op de Prinsengracht, 5 Jan. 1654 begraven in de Oude kerk. Het Necroloog
in De Katholiek, noe nt hem: H e n r . S c h e l i n g w e r v e S.T.B. Hij bediende de
statie te Outewaal. De Bal. Sacr. II, 412 geeft alleen zijn naam met datum van
overlijden.
Zie: Balavia Sacra II, 205, 409; Bijdragen bisdom Haarlem VII, 158, 168, XVII,
86, 274, XVIII, 215, XXX, 168-172; Archief aartsbisdom Utrecht II, 129, XII, 417; De
Katholiek (1871) LX, 338.
Fruytier

[Scheltinga, Theodorus]
SCHELTINGA (Theodorus), geb. in 1703 te Leeuwarden, overl. 24 Febr. 1780 te
Harderwijk, zoon van E k o S., broeder van Gerlach S. (zie dl. III, kol. 1131).
Hij studeerde te Franeker en verdedigde in 1730 een Dissertatio de ingressu
pontificis in adytum eiusque mysterio. Eerst werd hij predikant te Oostermeer en
Eestrum, vervolgens te Arum en daarna te Arnhem. In 1750 werd hij benoemd tot
hoogleeraar in de theologie, de kerkgeschiedenis en de oostersche talen aan de
universiteit te Harderwijk, welk ambt hij 9 Juni 1751 aanvaardde met een Oratio de
promovenda Sacri Hebr. Cod. majestate externa, ope et auxilio dialectorum
orientalium. In 1765 verzocht hij van het doceeren der oostersche talen ontheven
te worden; zijn opvolger hierin werd de beroemde Scheidius.
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Reeds voor zijn professoraat had hij uitgegeven De fato Nadabi et Abihu, libellus
sing. ad locum, Levit. X 1 seqq. (1742), benevens een Commentatio in Habacucum
(1747). In de amsterdamsche universiteitsbibliotheek bevindt zich van Scheltinga
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een omvangrijk handschrift van een onvoltooid hebreeuwsch woordenboek, getiteld:
Manuale Lexicon Hebraicum deperdita verborum in bibliis themata ex dialecto
Arabica restituens (1759-63).
In het godsdienstige behoorde hij tot de gematigde richting, wat echter niet
verhinderde, dat hij betrokken werd in de theologische twisten over de zaak van
den zwolschen predikant v.d. Os (zie daarover dl. V, kol. 408).
Zie: H. B o u m a n , Gesch. van de voorm. Geld. hoogesch. II (1847), 257 vlg.; J.
N a t , De studie van de Oostersche talcn in Nederland in de 18e en de 19e eeuw
(1929), 82.
Nat

[Schemeringius, Tobias]
SCHEMERINGIUS (Tobias), volgens Nagtglas 1561 geboren, kwam uit Gedes in
Oost-Friesland naar Vlissingen, waar hij van 1592 tot 1636 rector der latijnsche
school was en 25 Oct. 1642 overleed. De beroemde classicus Daniël Heinsius ging
bij hem school. Op 4 Oct. 1594 werd hij met attestatie als lidmaat van de kerk
ingeschreven. Zijn vrouw heette A n n a W a c h t e r s . Nagtglas noemt twee kinderen
S u s a n n a en J o h a n n e s , die jong stierven, en vermeldt van den laatste dat hij
een gedicht maakte, waarvan de vader een uitgave bezorgde. Inderdaad liet Tobias
S. in 1631 bij Samuel Versterre verschijnen: Nova Zemla, sive descriptio contracta
navigationum trium admiran darum, a Belgis, per mare Hyperboreum in Chinam et
Indiam Orientalem iter affectantibus, annis supra sesquimillesium nonagesimo
quarto, quinto, sexto irritoc onatu tentatarum, auctore Daniele Schemeringio
Flissingano, een heldendicht in latijnsche hexameters, 42 bladzijden groot. In de
opdracht aan de Regeering van Vlissingen deelt de vader mee, dat zijn zoon, die
op den titel dus D a n i e l en niet Johannes heet, dit gedicht vervaardigde als
gymnasiast, nog geen 15 jaar oud, en dat hij overleed eer hij het ter perse had
kunnen leggen.
Zie over dit gedicht: C.P. B u r g e r J r ., Onze oude poolzeereizen in heldendicht
in Het Boek XX (1931), 57-64; en voorts N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen II,
586.
Kossmann

[Schenck van Nydeggen, Arnold (1)]
SCHENCK VAN NYDEGGEN (Arnold) (1), overl. 5 Juli 1526, begraven te St. Agatha
bij Cuyck, zoon van J o h a n en I r m g a r d v a n S c h o n a u w e n , kreeg bij deeling
met zijn broeder O t t o het pandschap van Middelaer en het in Holland gelegen huis
Westerholt, huwde 23 Sept. 1486 met I s a b e l l a v a n O e s t , oudste dochter van
Dirk Oest en Aleida van Tusschenbroek, welke haar man het slot Hillenrade met
alle toe- en inbehoor, den hof te Hillenrade, den molen, de pastorie en 12 keurmedige
goederen te Swalmen, den tol te Asselt en vele andere goederen ten huwelijk bracht.
Zij overleed 5 April 1502 en werd te St. Agatha bij Cuijck begraven. Arnold werd 29
Juni 1487 met Hillenrade beleend, tegelijk ook met de daarmede verbonden
heerlijkheid Swalmen en het recht op het Elmpter bosch. Zijn kinderen waren:
C h r i s t o f f e l , heer van Hillenrade enz., sneuvelde bij de belegering van Düren
1543, huwde (huw. verdrag d.d. 8 Aug. 1528) Anna van Vlodorp (overl. 6 Oct. 1572),
dochter van Gerard, erfvoogd van Roermond, en van Elisabeth van Stommel (zijn
zoon A r n o l d volgde hem op, werd met Hillenrade beleend 11 Juli 1544 en 1 Juni
1556, huwde 23 Januari 1556 met Maria Huyn van Amstenrade, dochter van Arnt
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en Hendrika van Mascherel, bij wie hij een zoon Christoffel (1) (die volgt) had, die
hem opvolgde); J a n , heer van Ophemert, drost van Middelaer, leefde nog in Januari
1556, huwde Johanna van Werdenburg en hertrouwde 6 Juni 1549 met Isabella
Pieck van Isendoorn; M a r i a A d e l h e i d (overl. 27 October 1530), huwde Herman
van Wachtendonck, drost van Cranenburg,
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die 1537 als cleefsch landmaarschalk de vereeniging der landen Cleef, Gulik en
Marck onderteekende en 1540 voor hertog Willem als bruidswerver naar Johanna,
Koningin van Navarra werd gezonden; A n n a , religieuse en ziekenzuster in het
klooster Maria-Munster te Roermond (overl. Maart 1570); E r m g a r d i s , geprofest
bij de nonnen te Nijmegen (overl. op een 25. April); T h e o d e r i c u s , lid der Duitsche
Orde in Lijfland (overl. 29 Sept. 1550).
Zie: H. F e r b e r , Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen; 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 XXXI, 1894, 279; M.J. J a n s s e n ,
De pandheeren en drosten van Middelaar in Maasgouw (1900), 45.
Verzijl

[Schenck van Nydeggen, Arnold (2)]
SCHENCK VAN NYDEGGEN (Arnold) (2), geb. 31 Aug. 1662, overl. op het huis
Bleijenbeek 3 Aug. 1709, zoon van Christoffel (2) (die volgt) en P h i l i p p o t e A n n a
v a n O i j e n b r u g g e , was heer van Hillenrade, Swalmen enz., trad 5 Dec. 1694
op het huis Haag bij Gelder in den echt met M a r i a C a t h a r i n a markiezin v a n
H o e n s b r o e c k , dochter van Arnold Adriaan en van Dorothea Henrietta van
Cottereau tot Westmael; werd 21 Dec. 1695 door Karel II, koning van Spanje tot
markgraaf van Hillenrade, met de heerlijkheid Swalmen en Asselt tot een
markgraafschap verheven. Daar zijn zoon C h r i s t o f f e l A r n o l d A d r i a a n
(geb. 1695 op het huis Bleijenbeek, overl. 28 Sept. 1703 op het huis Hillenrade)
voor hem was overleden, vermaakte hij bij testament al zijn goederen, ook het huis
Hillenrade, de heerlijkheid Asselt en Swalmen enz. 20 Mei 1708 aan zijn echtgenoote,
welke als weduwe in September 1736 overleed, nadat zij al haar goederen aan haar
neef Frans Arnold rijksgraaf van en tot Hoensbroeck had vermaakt (dit deel, kol.
370).
Zie: H. F e r b e r , Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen; 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 XXXI (1894), 284-287.
Verzijl

[Schenck van Nydeggen, Caspar]
SCHENCK VAN NYDEGGEN (Caspar), overl. te Brussel 24 April 1688, zoon van
A r n o l d D i r k en van M a r i a v a n O i j e n b r u g g e , heer tot Brempt, trad in de
Duitsche Orde en werd den 8. Dec. 1653 in Aldenbiezen geprofest; vervolgens
Commandeur te Ordingen en Sierstorf en veldmaarschalk. In die hoedanigheid
kreeg hij den 1. Juli 1667 van don de Moura et Cortereal, markies de Castelrodrigo,
verlof, om op eigen kosten 100 kurassiers aan te werven, nadat hij reeds een
regiment van 369 paarden geworven had. In 1666 droeg hij het huis Brempt over
aan zijn broeder Christoffel (2) (die volgt), en in 1686 schonk hij een nieuw hoogaltaar
aan de kerk te Swalmen, vervaardigd door meester Jan Thijssen. Hij overleed te
Brussel den 24 April 1688; het lijk werd gebalsemd en gekleed in het wit ordekleed,
in een met zes paarden bespannen wagen naar Afferden gebracht, en daar in het
familiegraf bijgezet.
Zie: H. F e r b e r , Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen; 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 XXXI (1894), 283.
Verzijl
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[Schenck van Nydeggen, Christoffel (1)]
SCHENCK VAN NYDEGGEN (Christoffel) (1), heer van Hillenrade, Swalmen, Asselt,
enz., geb. 1561, overl. 9 Maart 1624, zoon van A r n o l d en M a r i a H u y n v a n
A m s t e n r a d e (vergelijk het art. Arnold (1)), sloot 4 Mrt. 1590 op het huis Horn
een huwelijksverdrag met A d e l h e i d
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v a n d e r L i p p e gen. H o e n , dochter van Caspar en Gertrudis van Bylant, welke
hem de heerlijkheden Blijenbeek, Afferden, Grubbenvorst, Betgenhausen en het
pandschap van het graafschap Horn ten huwelijk bracht; 5 Nov. 1618 kocht hij van
Agnes van Bijlandt, echtgenoote van Jacob van Corswarem enz., het adellijk huis
Brempt voor 21000 rijksdaalders. Hij nam in 1585 op de guliksche bruiloft deel aan
een tournooi; 20 Mei 1616 begaf hij zich als gedeputeerde van het Overkwartier
naar Binche, om den eed van trouw aan den Koning van Spanje in handen van
aartshertog Albert van Oostenrijk af te leggen; 26 Juni 1617 legde hij den eersten
steen van het in Roermond te bouwen klooster der Clarissen; 12 Maart 1622 was
hij te Brussel tegenwoordig bij de lijkplechtigheid van aartshertog Albert van
Oostenrijk, 1623 was hij als gedeputeerde te 's Gravenhage om met den ontvanger
der bijdragen wegens vermindering derzelve in onderhandeling te treden. Zijn
kinderen waren: A r n o l d D i r k , heer van Hillenrade enz., huwde 20 Juni 1620 te
Luik Maria van Oijenbrugge van Duras, dochter van Willem en van Anna van
Corswarem. Uit zijn leven weten wij slechts, dat hij in zijn jeugd den Koning van
Spanje diende, ofschoon het land aan de Staten van Holland onderworpen was; hij
stierf in 1653; O t t o W i l l e m , domheer van St. Lambert te Luik, dankte na 10 jaren
af en huwde de dochter van een luikschen wijnwaard, hij werd door zijn moeder
daarom onterfd en kreeg slechts een hof bij Nieuwstadt, naar den voormaligen
bezitter Huis Witthem genoemd; hij hertrouwde 27 April 1660 Magdalena Bentinck
tot Wolfrath, kreeg voortaan het adellijk goed Aldenborg onder Swalmen, waarvoor
hij op 10 Nov. 1663 tot den landdag verschreven werd, stierf in 1676; D i r k , heer
van Blijenbeek, Afferden en Grubbenvorst, overl. 5 Augustus 1661, huwde 9 Dec.
1653 met Anna Margaretha van Nassau, dochter van Philip, heer tot Grimhuijsen
en van Margaretha van Cortenbach; zij overleed 12 Maart 1676 en werd te Wijchen
begraven; Hendrik (die volgt); A n n a B a r b a r a , kanunnikes in het sticht
Fröndenberg, huwde 1630 Ernst Gozewijn van Bodelschwingh, ritmeester in dienst
der Staten; zij overl. Oct. 1665; M a r i a C l a r a (overl. 1679), huwde Ferdinand;
vrijheer van der Hovelich; J o h a n n a C h r i s t i n a , religieuse in St. Geertruid te
Leuven; C a s p a r , sneuvelde bij Leipzig 1631; G e e r t r u i d , stichtsdame in
Munsterbilsen (overl. 1623).
Zie: H. F e r b e r , Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen; 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 XXXI (1894), 281-283; Maasgouw
(1898), 16 en 20.
Verzijl

[Schenck van Nydeggen, Christoftel (2)]
SCHENCK VAN NYDEGGEN (Christoftel) (2), overl. 24 Maart 1680 op het kasteel
Hillenrade, zoon van A r n o l d D i r k en van M a r i a v a n O i j e n b r u g g e v a n
D u r a s , heer van Hillenrade, Swalmen enz., kocht 18 Januari 1655 de hooge,
middelbare en lage rechtsaanspraak in de dorpen Swalmen en Asselt, werd 9
Februari 1658 raadsheer in den raad van Gelderland te Roermond en 29 April 1658
raad van Gelder, verpandde 19 September 1667 zijn bezitting Betgenhausen aan
Erich Adolf, graaf van Salm-Reifferscheidt. Hij was 9 April 1661 op het kasteel
Meldert gehuwd met P h i l i p p o t e A n n a v a n O i j e n b r u g g e , dochter van
Godfried en van Anna Maria van Oijenbrugge van Duras tot Meldert.
Zijn kinderen waren: Arnold (2) (zie hiervoor);
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H e n d r i k (geb. 27 Dec. 1663), trad in de Duitsche Orde, geprofest 20 Oct. 1688,
werd commandeur van Ramersdorf en Beckefort, later ook van Bernsheim en
administrateur der landcommanderie van Aldenbiezen; G o d f r i e d E n g e l b e r t
(geb. 1 Aug. 1667), trad in dienst van den hertog van Brunswijk, Luneborg en Zell
en stond 1690 bij het Regiment van den Overste Franck; A n g e l i n a (geb. 30 Jan.
1671) trad 25 Nov. 1689 in de orde der Ursulinen te Roermond.
Zie: H. F e r b e r , Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen; 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 XXXI (1894), 283-284.
Verzijl

[Schenck van Nydeggen, Dirk]
SCHENCK VAN NYDEGGEN (Dirk), heer van Afferden, Blijenbeek en half Walbeck
(overl. in 1487), zoon van Hendrik (2) (die volgt) en A l e i d i s v a n H e r t e f e l d .
Wij vinden hem vermeld als weldoener van het klooster Gaesdonck; den 1. Juni
1443 gaf hij den prior en het convent het Hazengoed te Baerlo in erfcijns en 23 Mei
1450 schonk hij 1½ morgen land ‘in der schalde’, een stuk erf bij het klooster gelegen.
In 1442 en 1443 komt hij voor als maarschalk van den hertog van Cleef; in 1451,
den 14 Febr. schonk hij met zijn zuster A g n e s uit den hof ingen Ham, behoorende
bij het huis Hoest, een rente van 5 goudgulden aan Gese, dochter van Willem en
Aleidis Meelen, die als zuster in Gravendael intrede deed; 14 Mei 1464 kreeg hij
door overdracht van Johan Bogart een huis, schuur en land te Plees (beleend
hiermede tot 1474). Hij was gehuwd met A l e i d i s v a n B u r e n , erfgename van
Arcen en Velden, dochter van Jan en van Aleidis van Arendael. Na zijn dood, die
tusschen Mei en Aug. 1487 plaats vond, deelden de kinderen, volgens een 7 Aug.
1487 opgestelde boedelscheiding, zijn goederen. Deze kinderen waren: W i n a n d ,
heer van Arcen, Velden en Schandelo, huwde in 1489 Johanna van der Donck,
dochter van Nicolaas, heer van Obbicht en Papenhoven en van Oda van Petersheim;
zijn eenige dochter Adelheid bracht zijn goederen aan haar man Reiner van Gelre,
bastaardzoon van hertog Adolf van Gelder; J o h a n , kreeg het huis Blijenbeek en
de heerlijkheid Afferden; R o e l m a n , kreeg de halve heerlijkheid Walbeck en het
goed te Plees; D i r k , kreeg het goed te Nysterich, den hof ter Nierssen bij Hoest,
erfde later van zijn broeders Afferden, Blijenbeeck en Walbeck; hij leefde met zijn
dienstmaagden in concubinaat, o.a. met Adelheid Custers, welke hem 8 onechte
kinderen schonk; H e n d r i k , kreeg het huis Hoest bij Wees, dat hij in 1517 aan zijn
broeder Dirk vermaakte; bij Aleid van Hegeraet verwekte hij 6 onwettige kinderen;
O t t o , trad in de abdij Siegburg bij Keulen; T h o m a s , trad in de abdij
Cornelismunster; A n n a en A d e l h e i d , religieusen in Gravendael bij Asperden;
E l i z a b e t h , religieuse in het klooster Nazareth te Gelder.
Zie: H. F e r b e r , Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen; R o b e r t
S c h o l t e n , Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal zu Asperden, 102, 141,
142, 146, 267; Maasgouw (1890), 74, 94, 95; Limburg's Jaarboek (1913), 217-229.
Verzijl

[Schenck van Nydeggen, Frederik]
SCHENCK VAN NYDEGGEN (Frederik), geb. te Sevenum in 1601, overl. te
Wanckum 23 Sept. 1654, zoon van H e n r i c u s , landscholtis van het ambt Kessel
1596-1632, en van T h e o d o r a v a n H ü l s , werd veldkapelaan in dienst van den
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baron van Virmond tot Neerssen en maakte in dienst van den Keizer de eerste
veldtochten tegen Gustaaf Adolf mede. In April 1640, 1641 en
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1645 vinden wij hem vermeld als erfpastoor of persona van Sevenum, waar hij een
catechismus stichtte. Sedert 1637 was bij pastoor van Wanckum, waar hij in geur
van heiligheid overleed. Hij werd begraven in de kerk der reguliere kanunniken van
het klooster Sand bij Stralen. Zijn leven is beschreven door den pater Franciscaan
B o r n in zijn Seraphischen Sterrenhimmel.
Zie: H. F e r b e r , Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen, 71-74; J o s .
H a b e t s , Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond III, 230-231;
Maasgouw (1908), 18-19.
Verzijl

[Schenck van Nydeggen, Hendrik (1)]
SCHENCK VAN NYDEGGEN (Hendrik) (1), heer van Afferden (L.) en Walbeck,
overl. na 31 Dec. 1403, komt het eerst in 1346 als heer van Afferden voor. Toen in
1359 tusschen de ridders en steden der landen van Gelder en Cleef de landvrede
gesloten werd, was hij verplicht in geval van nood vier gewapende mannen en
paarden te leveren; den 13. Jan. 1379 droeg hij hertog Adolf van Cleef zijn burcht
Afferden als open huis op; 1 April 1386 maakte hij Griete van Mullen en haar
nakomelingschap van lijfeigenen tot vrije dienstlieden; 12 Juli 1389 verkocht hij aan
Elbrecht van Eyll Goertszoon den hof te Munste gelegen in de voogdij van Gelder.
Behalve Afferden bezat hij ook de heerlijkheid Walbeck, uit welke hij den hertog van
Gelder Willem van Gulik in 1381 vier jaren lang de helft der beden en belastingen
had geschonken en daarvoor de belofte gekregen, dat de hertog het dorp en kerspel
Walbeck als zijn eigen land beschutten, beschermen en verdedigen zou.
Hij was gehuwd met A l e i d i s v a n R a e d e , de vermoedelijke erfgename van
Walbeck. Zijn kinderen, die 31 Dec. 1403 tijdens het leven hunner ouders deelden,
waren: W i n a n d , heer van Afferden en Blijenbeeck, huwde met Aleidis van
Bellinghoven, erfgename van het huis Hoest, dochter van Thomas en van Elisabeth
van Oy; daar diens zoon H e n d r i k vroeg stierf, vielen zijn goederen aan zijn broeder
Hendrik (2) (die volgt); E l i s a b e t h non te Grevendael-Nieuwklooster, vermeld
1412 en 1418.
Zie: H. F e r b e r , Geschichte der Familie Schenk van Nydeggen; R o b e r t
S c h o l t e n , Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal zu Asperden, 94, 141, 158,
267.
Verzijl

[Schenck van Nydeggen, Hendrik (2)]
SCHENCK VAN NYDEGGEN (Hendrik) (2), heer van Afferden, Blijenbeeck en
Walbeck, overl. 8 Dec. 1452, begr. te Gravendael, zoon van den voorgaande, ontving
bij erfdeeling eenige geldrenten en den hof ten Broke in Kempenland. Zijn broeder
W i n a n d droeg zijn aandeel in Walbeck dadelijk aan hem over. Hij was gehuwd
met A l e i d i s v a n H e r t e f e l d . Als bijzondere weldoeners van het klooster
Gaesdonck werden hij, zijn gemalin Aleidis en haar verwanten en kinderen aan alle
goede werken van het klooster deelachtig verklaard en beloofd, dat tot heil van hun
zielen dagelijks een H. Mis gelezen zou worden.
Zijn kinderen waren: Dirk (zie hiervoor), Jan (die volgt) en A l e i d i s , welke huwde
met Engelbert van Brempt, drost van Straelen.
Zie: De bronnen bij zijn vader vermeld.
Verzijl
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[Schenck van Nydeggen, Hendrik (3)]
SCHENCK VAN NYDEGGEN (Hendrik) (3), overl. 8 December 1664, zoon van
Christoffel (1) en van A d e l h e i d v a n d e r L i p p e genaamd H o e n , trad in de
Duitsche Orde, waar hij den 4 Mei 1632 zijn professie deed; 13 Juni 1651 kocht hij
van Jonker Gilles van Haeften het adellijk goed te St. Odilienberg, genaamd Overloo
of Overen, en stierf als commandeur van Groutraij en Bernsheim. Overloo kwam
aan zijn nicht A n n a M a r i a .
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Zie: H. F e r b e r , Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen; 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 XXXI (1894), 282.
Verzijl

[Schenck van Nydeggen, Jan]
SCHENCK VAN NYDEGGEN (Jan), heer van Walbeck, overl. te Middelaer 24 Mei
1491, begr. te St. Agatha bij Cuyck, zoon van Hendrik (2) (zie hiervoor) en van
A l e i d i s v a n H e r t e f e l d , kreeg 1 Mei 1444 van hertog Arnold van Gelder voor
5000 rijnsche guldens slot en heerlijkheid Middelaer met tol en toebehooren in pand,
welk pandschap 28 April 1474 door Karel den Stoute van Bourgondië bevestigd
werd. In 1468 streed hij in den slag van Straelen aan de zijde van hertog Adolf van
Gelder tegen Johan hertog van Cleef. In 1477 werd hij door dezen naar den
Magistraat van Venlo gezonden om wegens een aangelegenheid te onderhandelen.
Hij maakte aan deze ook een einde en bracht den hertog 1000 rijnsche guldens
over, welker ontvangst deze met een oorkonde van 31 Maart 1477 bevestigde; 29
Sept. 1483 verwierven hij en zijn gemalin het huis Westerholt te Drueten van hun
zwager en broeder Willem van Schoenauwen. De koopsom bedroeg 933 rijnsche
guldens en 18 stuivers en een jaarrente van 25 gulden, welke na Willems dood aan
zijn zoon Otto met 185 gulden 20 stuivers afgelost kon worden. Zijn echtgenoote
I r m g a r d v a n S c h o n a u w e n schonk hem de volgende kinderen: O t t o , heer
van Walbeck, drost te Wachtendonck en Gelder, stichter der linie van Walbeck,
Vorst en Horst (overl. 14 April 1518, begr. in de parochiekerk van Wachtendonck,
was gehuwd met een dochter van Alard van Goer tot Kaldenbroeck); Arnold (1),
stichter der linie Hillenrade (zie eigen artikel hiervoor); L i j f f a r d , overl. 29 Aug.
1484, huwde met Christoffel van Wylich, heer van Grubbenvorst en drost van
Gennep.
Zie: H. F e r b e r , Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen; M.J. J a n s s e n ,
De pandheeren en drosten van Middelaer in Maasgouw (1900), 45; d e z ., Grafzerken
in de kloosterkerk te St. Agatha bij Cuyck in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le
duché de Limbourg XLII (1900), 139, 141-142.
Verzijl

[Schenck van Nydeggen, Maarten]
SCHENCK VAN NYDEGGEN (Maarten), bekend krijgsoverste, geb. te Goch
omstreeks 1540, verdronken voor Nijmegen 10 Augustus 1589, zoon van D i r k en
van diens vrouw uit het geslacht v a n B e r l a e r , was gesproten uit de linie
Blijenbeeck; zijn grootvader Dirk S. was gehuwd met Maria van Gaelen en was een
zoon van ridder Dirk, heer van Blijenbeeck en Afferden en van diens concubine
Adelheid Custers. Maarten kreeg een geheel militaire opvoeding, diende eerst onder
jonker Christoffel van IJsselstein, een rijnlandsch edelman en overste in staatschen
dienst, als schildknaap en volgde hem later met twee paarden in het veld. In April
1576 overrompelde hij 's nachts met behulp o.a. van zijn neven Dirk en Bernard S.
Blijenbeeck en bracht het in zijn macht. In spaanschen dienst getreden, nam hij 20
Maart 1579 Straelen in; in 1580 legde hij te Well op de Maas een sterke schans
aan, van waar uit hij dan zijn rooftochten hield, vooral de omgeving van Blijenbeeck
had van hem te lijden. In Juni 1580 rukte hij als plaatsvervangend overste van het
fransche regiment genaamd de Malcontenten naar Groningen, om den staatschen
gouverneur van Friesland, Groningen enz. Georg van Lalaing, graaf van Rennenberg,
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die openlijk tot de Spanjaarden overgetreden was, te hulp te komen; 16 Juni 1580
behaalde hij bij het vlek Hardenberg onder Coevorden een overwinning op den graaf
van Hohenlo;
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20 Juni 1580 trokken Rennenberg en Schenck naar Delfzijl, dat zij belegerden en
sterk verschansten, vervolgens trokken zij met groote macht naar de schans in den
‘opslag’ niet ver van Nieuwzijl 24 Sept 1680 namen zij Oldenzaal in en belegerden
vervolgens Zwolle, waarvan zij echter de belegering moesten opgeven en naar
Doetinchem trokken, waar zij weinig konden uitrichten; dan naar Steenwijk, waar
zij 18 Oct. 1580 aankwamen. Na een verwoeden maar niet beslisten strijd trokken
Rennenberg en Schenck, zonder echter de belegering van die plaats op te geven,
naar Sloten en Stavoren, welke plaatsen zij innamen. 27 Juli 1581 nam Schenck
Breda in en vervolgens in Augustus Goor. In April 1582 werd hij te Xanten door de
Staatschen gevangen genomen, te Gelder gevangen gezet en eerst in Juni 1584
losgelaten. Een aanval, door hem 16 Nov. 1584 op Nijmegen gedaan, mislukte.
Schenck trad vervolgens wederom in staatschen dienst en tevens in dienst van
Gebhard Truchsess van Waldburg, aartsbisschop en keurvorst van Keulen, die in
1582 tot de gereformeerde religie was overgegaan en 2 Febr. 1583 de gravin Agnes
van Mansfeld, stichtsdame te Gerresheim bij Düsseldorf had gehuwd. 20 Mei 1585
had tusschen graaf Adolf van Nieuwenaar en Johan Horenkens, als gevolmachtigden
van Gebhard Truchsess en de Generale Staten eener- en Schenck anderzijds een
overeenkomst plaats aangaande zijn indiensttreding. Den 16 Juni 1585 kwam
Schenck te 's Gravenhage aan, waar de Generale staten en de Staten van Holland
het verdrag bevestigden, echter eenige punten, die niet goed uitvoerbaar waren,
veranderden. Zijn eerste wapenfeit in staatschen dienst liep echter niet goed af; hij
werd 23 Juni 1585 door Johan Baptist Taxis bij Amerongen verslagen. Den 16. Dec.
1585 trok hij met zijn ruiters Venlo binnen; hij nam zijn kwartier in het huis van zekere
Met (Mechteld) van Beringen en werd door de stad op zijn best onthaald. Den 20.
Jan. 1586 maakte Schenck zich meester van het klooster Betersweert tusschen
Arcen en Lom, dat door den spaanschen kapitein Peter Corvera bezet was, hetwelk
hij in brand deed steken. In Februari 1586 werd hij door den graaf van Leicester tot
versterking van Neuss met troepen daarheen gezonden. Vervolgens maakte hij
zich, met hulp van Herman Frederik van Cloedh, meester van Werl in Westphalen,
welke stad hij 18 Maart 1586 plunderde en waar hij vele gevangenen maakte. Den
26. Jan. 1587 nam hij Ruhrort in; in Dec. 1587 vinden wij Schenck in de stad
Rheinberg, waar hij een aanslag op Bonn voorbereidde; 20 Dec. 1587 trok hij
heimelijk uit Rheinberg en nam Bonn in, dat door Peter Ernst graaf van Mansfeld
echter wederom belegerd werd en zich na zes maanden 28 Sept. 1588 overgaf.
Nadat Blijenbeeck 25 Juni 1589, na een belegering van twee maanden, wederom
door de Spanjaarden veroverd en alzoo voor Schenck verloren was, ging deze aan
de uitvoering van de aan hem door de Staten gegeven opdracht, nl. de
proviandeering van Rheinberg. Tot dat doel vereenigde hij zich met den overste
jonker Albert Clant, welke zich met zijn ruiters op Rees wierp, waar hij zich
verschanste. De Spanjaarden hadden zich intusschen voor Rheinberg versterkt en
grepen hen 27 Juli 1589 in de schans van Rees aan; na een strijd, die van 10 uur
's morgens tot 4 uur 's namiddags duurde, behielden de Staatschen eindelijk het
veld. Schenck ging met zijn geheele ruiterij en de uitgelezenste soldaten langs
groote omwegen voorbij Rees naar Wesel aan de Lippe, waar hij den vijand verdreef,
de Lippe overstak, de daar gelegen schepen nam, ze deels met proviand
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voorzag en ze naar Rheinberg zond, waar zij gelukkig aankwamen; deels gebruikte
hij ze tot overvaart over den Rijn om de stad nog verdere ondersteuning toe te
voeren. Op deze wijze voorzag hij Rheinberg van ongeveer 200 mud graan en
andere levensmiddelen. Nadat hij 9 Aug. 1589 in het sticht van Munster, dicht bij
Haltern, in de nabijheid van het dorp en slot Ostendorp, een vijandelijk convooi, dat
onder dekking van 7 vendels voetvolk en 3 vendels ruiters aan Verdugo in Friesland
een som geld moest brengen, na een moorddadigen strijd had verslagen, rustte
Schenck zich tot zijn laatsten tocht uit, welke hem het leven zou kosten, nl. naar de
stad Nijmegen. Op Donderdag 10 Aug. 1589 voer hij 's avonds met 20 groote en
kleine schepen en 50 ponten over de Waal naar Nijmegen. De aanslag mislukte
echter; Schenck en de zijnen vluchtten in de grootste wanorde in de schepen,
waarvan meerdere zonken. Schenck sprong in een reeds overladen schip, dat zonk,
en Schenck, wiens zware wapenrusting hem het zwemmen onmogelijk maakte,
verdronk. De Nijmegers vischten met anderen ook Schenck's lijk op, dat zij aan land
brachtten en aan zijn rijke kleeding en zijn vele wonden herkenden. Men sneed hem
als hoogverrader het hoofd van den romp en stak het tot waarschuwend voorbeeld
aan de Antoniuspoort; het lichaam werd gevierendeeld, welke deelen men op
verschillende plaatsen in de nabijheid der poort aan halve galgen ophing. Zijn harnas
werd in de Raadskamer gebracht en daar tot eeuwige gedachtenis bewaard.
Maarten Schenck was gehuwd met M a r i a v a n G e l r e , dochter van Dirk, heer
van Arcen en Velden, en van Frederika van Rechteren tot Voorst en Keppel. Zij
schonk hem een dochter F r e d e r i k a , welke jong stierf en met haar moeder, die
na Maarten's dood Sander van Tellicht (zoon van Sander en Elisabeth van Munster)
huwde, in de kerk van Goch werd begraven, waar van Spaen haar grafsteen nog
gezien heeft.
Zijn door een onbekende geschilderd portret is op het slot Blijenbeck bij Afferden
(Limburg); het is afgebeeld in het na te noemen werk van Ferber.
Zie: H. F e r b e r , Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen; J.D.H. v a n
U d e n , Van een grensoorlog tusschen Afferden en Goch en een merkwaardig
Limburger in Nieuwe Venlosche Courant, 9 Aug. 1927.
Verzijl

[Schep, Willem]
SCHEP (Willem), priester, geb. te Amsterdam, aldaar overl. in de Houttuinen ‘ten
huize van Willem Schep’ 12 Mei 1702, werd 16 Mei begraven in de Nieuwe Kerk.
Hij had gestudeerd te Leuven en aldaar den graad van licentiaat in de theologie
behaald. Hij wordt verkeerd genoemd als opvolger van pastoor Bles in de Westkerk
te Amsterdam door Bat. Sacr., P a q u o t en anderen. Hij was pastoor op den
Nieuwe-Zijds-Achterburgwal bij de Korte-Lijnbaansteeg en begon daar een doopboek
7 Mei 1655 (Bijdr. Haarlem XIV, 451, XVII, 87, XXXI, 265).
Na zijn ontslag 1693, kwam pastoor Jacob 't Zul zijn kerkje innemen, die tot de
partij der oud-bisschoppelijke klerezij behoorde, en zoo bleef de statie aan hen.
Pastoor Willem Schep was een zeer bemiddeld man, zooals uit zijn nalatenschap
bleek. Hij was 6 April 1660 tot kanunnik van het kapittel van Haarlem benoemd en
6 Juli geïnstalleerd en werd ook aangesteld als provicaris voor het bisdom Haarlem.
1662 werd hij provisor van het hollandsch college Pulcheria te Leuven. 1662 wordt
hij genoemd in het verslag van Neercassel als ‘precipuus’ van de missionarissen
van Amsterdam. Hij was ook aangesteld als vicarius
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van Haarlem na den dood van den vicarius Bald. Catz 1671. Pastoor W. Schep was
een der vier candidaten, die 1686 voorgedragen werden om Neercassel op te volgen
als bestuurder der hollandsche missie, doch de minst gewenschte. 1693 nam pastoor
Schep ontslag en kwam J. 't Zul in zijn plaats. Deze volgde hem 12 Aug. 1700 ook
op als kanunnik. Zwakte en ziekte en de begeerte naar een stil leven en liefde voor
de studie der theologie en de letterkunde hadden hem hiertoe aangespoord. Hij
leed veel van het graveel en onderging daarvoor een voor dien tijd moeilijke operatie.
Hij gaf een werk in het Nederlandsch, uit, gedrukt te Amsterdam, misschien een
vertaling van B o s s u e t , Exposition de la foi catholique.
Hij schijnt ook redenaar geweest te zijn, want bij den lijkdienst van den
aartsbisschop B. Catz vicarius apost. der missie hield Schep de lijkrede. 20 Jan.
1671.
Zie: P a q u o t , Mémoires hist. litt. VII, 270; Batavia sacra II, 407, 408; Bijdr. bisdom
Haarlem VIII, 278, XIV, 453, XV, 384, 385, XVII, 86-87, 96, 105, 122, XXXI, 265,
266; Archief aartsb. Utrecht XII, 227, 304 e.v., XVIII, 200.
Fruytier

[Schiefbaan, Joannes Henricus]
SCHIEFBAAN (Joannes Henricus) was pastoor te Wijk aan Zee van 1767-73 en
te Dordrecht op de Kuypershaven van 1773-1801. Hij overleed 22 Mei 1801. De
staatkundige ommekeer van 1795 bracht ook in Dordrecht moeilijkheden op kerkelijk
gebied.
Van pastoor Schiefbaan verscheen in 1778 bij H. de Haas te Dordrecht: Leerreden
op den algemeenen dank-, vasten- en bededag 18 Febr. 1778.
Zie: I.M.P.A. W i l s , Geschiedenis van Roomsch Katholiek Dordrecht tijdens en
na de Hervorming (Westmalle 1925), 26 e.v.; Bijdr. v. Haarlem XLVI, 400-408.
van der Loos

[Schimmelpenninck van der Oye van de Poll, Willem Anne baron]
SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE VAN DE POLL (Willem Anne baron), geb.
te Doesburg 6 Jan. 1800, overl. te Voorst 12 Dec. 1872, was de zoon van A s s u e e r
J a c o b baron S c h i m m e l p e n n i n c k v a n d e r O y e en H e n r i ë t t e
A s s u e r a C h a r l o t t e J u l i a n a A l e x a n d r i n e baronesse v a n P a l l a n d t .
Hij werd in 1814 cadet der artillerie aan de artillerie- en genieschool te Delft, 22 Juni
1817 tweede luitenant bij genoemd wapen. Hij verzocht reeds spoedig ontslag uit
den militairen dienst, hetwelk hem 18 Oct. 1822 eervol verleend werd.
Hij ging nu op zijn buitenplaats de Poll onder Voorst wonen en werd 1 Juni 1826
door de ridderschap van Gelderland gekozen tot lid der Provinciale staten dier
provincie en door zijn medeleden 7 Juli 1831 tot lid der Tweede Kamer.
Hij trok tijdens den Tiendaagschen veldtocht uit als kapitein der schutterij.
In de Kamer trad hij als een even ijverig als verlicht staatsman al spoedig op den
voorgrond. Hij was een sterk tegenstander van het stelsel van volharden in zake
de scheiding van België en van het stelsel van geheimhouding der financiën. Een
voorstel van hem en andere leden der Kamer (hij was de tweede onderteekenaar)
tot grondwetsherziening, hetwelk veel verder ging dan het regeeringsvoorstel, dat
kort daarna werd ingediend, kwam 12 Jan. 1840 bij de Kamer in, maar is door
oppositie van de toen nog zeer machtige ultra-conservatieve partij in de Kamer niet
in behandeling gekomen.
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Op 12 Mei 1841 werd Schimmelpenninck met ingang van 1 Juni d.a.v. benoemd
tot minister van Binnenlandsche Zaken. Hij bleef Kamerlid tot het eind van het
zittingjaar 1840-41. Hij heeft bovendien van 21 Sept. tot 15 Oct.
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1843 het ministerschap van Buitenlandsche Zaken tijdelijk waargenomen.
Hij heeft in het eerstgenoemde zoo omvangrijke departement veel gearbeid. Een
zijner eerste daden was het richten eener circulaire van 6 Juli 1841 aan de
gouverneurs der provinciën, waarin gelast werd gegevens te verzamelen betrekkelijk
den arbeid van jeugdige personen in fabrieken. De rapporten der gouverneurs waren
zoo optimistisch, dat Schimmelpenninck er niet toe gekomen is, een wetsvoorstel
tot beperking van dezen arbeid in te dienen. Later was ditzelfde met de rapporten
van de Kamers van koophandel het geval.
Driemaal, in 1841, 1843 en 1845, diende hij een ontwerp in omtrent de
samenstelling der Provinciale staten en het stem- en kiesrecht in de steden en op
het platteland. Men was van oordeel, dat die ontwerpen, welke werkelijk een
vrijzinnigen geest ademden, niet met de bestaande grondwet in overeenstemming
waren, en de behandeling van het ontwerp van 1845 werd op voorstel van Luzac
uitgesteld tot het voorstel der 9 mannen (zie art. Thorbecke, dl. IV, kol. 1308)
behandeld zou zijn. Daar dit niet in behandeling kwam, werd ook Schimmelpenninck's
ontwerp niet behandeld.
Daar het hem bleek, dat zijn medeleden in het kabinet evenals de Koning weder
meer naar den conservatieven kant overhelden, en ook om gezondheidsredenen,
verzocht hij als minister ontslag, dat hem 8 Febr. 1846 met ingang van 15 d.a.v.
verleend werd, terwijl hij tegelijk tot lid der Eerste Kamer en tot minister van Staat
benoemd werd.
Op 22 Sept. 1847 werd hij met ingang van 1 Oct. d.a.v. benoemd tot gouverneur
van Gelderland. Dus trad hij af als lid der Eerste Kamer. De naam van dit ambt werd
13 Juli 1850 veranderd in dien van commissaris des Konings. Algemeen was men
in Gelderland van oordeel, dat Schimmelpenninck een uitstekend hoofd der provincie
was. Men was dan ook zeer verbaasd, toen hij bij Koninklijk besluit van 29 Nov.
1852 met ingang van 1 Jan. 1853 eervol ontslagen werd. Men schreef dit toe aan
intrigues van den griffier Sloet van de Beele (dl. V, kol. 751) en juist van Thorbecke,
den minister, die het ontslag geprovoceerd had, vond men het zonderling, daar hij
vroeger zeer bevriend met hem was geweest.
Van dezen tijd af was Schimmelpenninck met hart en ziel de conservatieve richting
toegedaan. Deze was trouwens een geheel andere dan die van voor 1848; eigenlijk
was hij weinig veranderd en was het dikwijls meer een persoons- dan een
beginsel-quaestie.
Op 17 Mei 1853, na de Aprilbeweging, werd hij in het kiesdistrict Zutfen weder
tot lid der Tweede Kamer gekozen. Al speelde hij er niet zulk een belangrijke rol als
voor 1841, zijn woord had er toch groot gezag. Hoewel van der Brugghen (dl. I, kol.
484), die te Zutfen tegelijk met hem gekozen was, reeds in Juni 1854 door een
liberaal vervangen was, werd Schimmelpenninck in Juni 1856 met groote
meerderheid herkozen.
Toen de voorzitter der Kamer van Goltstein (dl. I, kol. 952) tot minister van
Buitenlandsche Zaken benoemd was, was er geen lid van de conservatieve partij,
die geschikt voor het presidium bevonden werd en daartoe bereid was. En men
wenschte toch een conservatief daarvoor aangewezen te zien in het bijzonder omdat
men Dullert (dl. IV, kol. 534), die door de liberalen candidaat gesteld werd, wilde
weren, daar hij, vóór de April-beweging voorzitter, beschuldigd werd, de vergadering
niet onpartijdig te leiden. Schimmelpenninck liet zich een keuze tot eersten candidaat
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welgevallen en werd 14 Apr. 1848 met één stem meer dan Dullert tot eersten
candidaat voor het voorzitterschap gekozen en vervolgens als zoodanig benoemd.
Hij had daarbij de voorwaarde gemaakt, dat dit slechts tot het eind van het zittingjaar
zou duren, en voor het volgende jaar werd van Reenen (dl. II, kol. 1176), die in Juni
1858 lid geworden was, daarvoor aangewezen.
Op 8 Mrt. 1860 werd Schimmelpenninck door de Staten van Gelderland tot lid
der Eerste Kamer gekozen. Hij bleef dit tot zyn overlijden. Hoe conservatief hij
langzamerhand geworden was, bewees hij door Sept. 1860 te stemmen tegen de
afschaffing der doodstraf.
Hij huwde 27 Mrt. 1825 A d r i a n a S o p h i a v a n R h e m e n , geb. 15 Juni
1806, overl. 9 Nov. 1842, en daarna 3 Juli 1844 haar zuster J o h a n n a M a r i a
v a n R h e m e n , geb. 1 Sept. 1816, overl. 14 Nov. 1857. Bij de eerste had hij 2
zonen, waaronder W.A.A.J., die volgt, en 4 dochters.
Ramaer

[Schimmelpenninck van der Oye van de Poll, Mr. Willem Anne
Assueer Jacob baron]
SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE VAN DE POLL (Mr. Willem Anne Assueer
Jacob baron), geb. te Voorst 18 Sept. 1834, overl. aldaar 31 Aug. 1889, was de
oudste zoon van W.A. baron Schimmelpenninck van der Oye (die voorgaat) en A.S.
baronesse v a n R h e m e n . Hij studeerde aan de universiteit te Utrecht, waar hij
15 Sept. 1852 werd ingeschreven en 18 Juni 1858 op stellingen in de rechten
promoveerde.
Hij zette zich toen te 's Gravenhage als advocaat neder en werd 22 Mei 1862
benoemd tot secretaris der commissie voor het afnemen der diplomatieke examens
en 20 Juli d.a.v. tot commies aan het departement van Buitenlandsche Zaken; op
29 Juni 1877 werd hij lid dier commissie. Op 26 Juni 1871 werd hij bevorderd tot
referendaris. Hem werd op zijn verzoek op 11 Maart 1876 met ingang van 1 Mei
eervol ontslag als zoodanig verleend, terwijl hij tegelijk tot minister-resident ter
disponibiliteit benoemd werd.
Na den dood zijns vaders verzocht hij uit de beide betrekkingen ontslag, dat hem
in 1874 eervol verleend werd en ging hij op het kasteel de Poll onder Voorst wonen.
Hij was conservatief, maar schaarde zich omstreeks 1880 onder de
anti-revolutionnairen.
Op 20 Juni 1876 werd hij door de Provinciale staten van Gelderland tot lid der
Eerste Kamer gekozen. De vacature was ontstaan doordat het liberale lid Coenen
niet meer op de lijst der hoogst aangeslagenen in de Rijks belastingen voorkwam.
Tegen Sept. 1877 moest Schimmelpenninck periodiek aftreden en op 10 Juli te
voren kozen de Staten Coenen, die toen weder op die lijst voorkwam, opnieuw in
Schimmelpenninck's plaats.
Bij de eerst voorkomende vacature in de provinciale staten in het kiesdistr. Voorst
werd hij 4 Febr. 1879 tot lid van dat college gekozen, en dit koos hem 13 Juli 1880
opnieuw tot lid der Eerste Kamer.
Na de grondwetsherziening van 1887 werd hij bij het begin van het nieuwe
zittingjaar in Apr. 1888 tot voorzitter dier Kamer benoemd. Dit bleef hij tot zijn
onverwacht overlijden.
Hij huwde 17 Sept. 1870 J a c o b a C h r i s t i n a baronesse v a n P a l l a n d t ,
geb. 5 Febr. 1843, nog in leven. Het huwelijk was kinderloos.
Ramaer
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[Schinnen, Dirk heer van]
SCHINNEN (Dirk heer v a n ), in oorkonden vermeld 1208-1276. Hij komt in 1208
voor als getuige van hertog Hendrik van Limburg, toen deze het belasten van
goederen behoorende aan het Mariastift te Aken verbood. In 1218 is hij met zijn
zoon Godfried getuige van genoemden
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hertog, toen deze de verklaring aflegde, dst de haft dir Abdij Laach vrij is van
belastingen. Hij verkocht 24 Juni 1268 met zijn echtgenoote B e n e d i c t a het leen
Montfort of Movert te Bingelrade, met zijn hoeven, laten en cijnsen aan het Mariastift
te Aken. Dirk van Schinnen en zijn zoon Godfried (die volgt), hadden het burgerrecht
te Keulen verkregen en bezaten wijnbergen te Rhöndorf bij Honnef, die zij aan de
stad Keulen in leen opdroegen. Zij beloofden 10 Juli 1271 de stad Keulen met 4
ridders en 5 knapen te hulp te komen, gedurende 40 dagen. In deze akte verscheen
ook als getuige W i n a n d , broeder van Dirk. Dirk van Schinnen verschijnt het laatst
in een akte van het jaar 1276.
Zie: L a c o m b l e t , Oorkondenboek II, No. 22, 76, 579, 614; J o s . H a b e t s , De
leenen van Valkenburg II in Publ. dela soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg
XXII (1885), 4-5; H. Pijls, De Heeren en de Heerlijkheid Schinnen in Maasgouw
(1912), 57-58; d e z ., Bijdrage tot de geschiedenis van de voormalige heerlijkheid
Schinnen in Publ. etc. LXIV (1928), 244-245; J. H o e n s , Kijkjes in Limburg in
Limburger Koerier 11 Nov. 18 Nov. en 2 Dec. 1916.
Verzijl

[Schinnen, Godfried heer van]
SCHINNEN (Godfried heer v a n ), in oorkonden vermeld 1218-86, zoon van den
voorgaande. Hij was gehuwd met H e l w i g i s , dochter van A r n o l d heer van
S t e i j n . Hij schijnt ook (volgens Habets) heer te zijn geweest van Wijnandsrade
en van het dorp Vijle bij Hoci. In 1234 keurde hij als bezitter de overdracht goed dir
tiende te Vijle aan Fastri de Henrioourt, die deze schonk aan de abdij Val-Benoît.
Ook stemde hij 24 Juni 1268 toe in den verkoop van het leen Montfort of Movert te
Bingelrade, door zijn vader. Maar kort daarna betwistte hij de geldigheid van dezen
verkoop, omdat deze af stand niet had plaats gehad in handen van den leenheer
Dirk heer van Valkenburg. Diens zoon en opvolger Walram liet in 1273 het geschil
uitmaken in de kerk te Heerlen. Godfried had in 1286 een twist met Godfried heer
van Spaubeek over het vergevingsrecht dir kerk van Schinnen. Gerard, voogd van
Keulen, slechtte 24 Juni van dst jaar dit geschil op de volgende wijze: Godfried van
Schinnen zou de 1ste collatie, die van Spaubeek de 2de en vervolgens beide heeren
en hun erfgenamen dezelve gemeenschappelijk verrichten. Als getuige verschijnt
Engelbert van Schinnen, kanunnik van St. Gereon te Keulen.
Zijn zoon Hendrik volgt.
Zie: bronnen bij het voorgaande art.
Verzijl

[Schinnen, Hendrik heer van]
SCHINNEN (Hendrik heer v a n ), in oorkonden vermeld 1285-89, zoon van den
voorgaande. Hij sloot 24 Nov. 1285 een huwelijkscontract met G u d e r a d i s , dochter
van H e l g e r v a n S t e s s e n , ridder en schepen dir stad Keulen, en van diens
echtgenoote Aleidis. Hij bracht o.a. ten huwelijk zijn slot te Schinnen en zijn hoeve
Stammen te Sweijkhuizen. 28 Nov. 1286 was hij getuige by het opmaken dir
huwelijksvoorwaarden tusschen Reinold hertog van Limburg en graaf van Gelder
en Margaretha van Vlaanderen. 5 Juni nam hij deel aan den slag van Woeringen,
in hetzelfde jaar verkocht hij zijn hoeve te Sweijkhuizen aan Renier Huyn van
Amstenrade. 21 Sept. 1289 legde hij de verklaring af, dat hij te Schinnen in bezit
was van 53 morgen land, beemden en bosschen, alsook van een cijnskaart van 9
solidi Keulsch. Deze goederen droeg hij 18 Oct. van dst jaar met toestemming van
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zijn vrouw en kinderen over aan graaf Walram van Gulik, tot compensatie zijner
goederen te Baesweiler met het patronaat te Oidtweiler, die hij gaarne
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als vrijgoed wilde verkoopen aan het Norbertijner stift te Heinsberg.
Zie: L a c o m b l e t , Oorkondenboek II, 813, 876; 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 XXII (1885),
5-8; J. P i j l s , De Heeren en de Heerlijkheid van Schinnen in Maasgouw (1912),
65-66; d e z ., Bijdrage tot de geschiedenis dir voormalige heerlijkheid Schinnen in
Publ. etc. LXIV (1928), 247-248; J. H o e n s , Kijkjes in Limburg in Limburger Koerier
9 Dec. 1916.
Verzijl

[Schinnen, Tilman van]
SCHINNEN (Tilman v a n ), in oorkonden vermeld 1263-86. Hij verschijnt 30 Juli
1263 als scheidsrechter in een geschil tusschen de abdij van Godsdael en ridder
Godfried van Weerst. 30 Aug. 1276 treedt hij als scheidsrechter op in de geschillen
tusschen Hendrik van Montfort, gewezen bisschop van Luik, en Theodor van
Heinsberg over hun rechten aangaande het bosch te Havert en eenige bouwhoeven.
12 Dec. 1277 is hij getuige van genoemden gewezen bisschop, toen deze verklaarde,
dst Reinold hertog van Limburg en graaf van Gelder de ware erfgenaam was van
zijn burg Montfort, van Nieuwstadt, Linne, Echt, Vlodrop enz. Tilman van Schinnen
was in vroegere jaren kastelein te Montfort (L.) geweest. Hij verloor het leven te
Grave in 1286, in een gevecht dir Gelderschen tegen die van Cuyck. Hij wordt door
van Heelu in zijn rijmkroniek bezongen als de beste dir ridders tusschen Maas en
Waal.
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 XXII (1885), 6-7; G u l j é , Devoormalige heerlijkheid
Boxmeer, 30; v a n H e e l u , Rijmkroniek, vers 2663-2670; H. P i j l s , De Heeren
en de Heerlijkheid van Schinnen in Maasgouw (1912), 58-59; d e z ., Bijdrage tot de
geschiedenis dir voormalige heerlijkheid Schinnen in Publ. etc. LXIV (1928), 246-247;
J. H o e n s , Kijkjes in Limburg in Limburger Koerier 2 Dec. 1916.
Verzijl

[Schlinck, Joannes]
SCHLINCK (Joannes), of S l i n c i u s , kartuizer, overl. 1615 of 1616 te Wesel. Hij
was doctor juris en aanvankelijk kanunnik te Luik. Hij nam het kleed van Sint Bruno
aan in het kartuizer-klooster te Rettel in Lotharingen en werd aldaar als monnik
geprofest. In 1593 werd hij benoemd tot prior van de chartreuse Betlehem in
Roermond, als opvolger van dom Leonardus van Luik (dl. VIII, kol. 1076). Dit klooster
was de ramp van 1572 nog niet te boven, toen het is geplunderd door de staatsche
troepen, die er 12 kloosterlingen hadden vermoord. In 1593 spoorde het generaal
kapittel dir Grande Chartreuse hem aan om met kracht en volharding aan de
wederopleving van het klooster te blijven arbeiden. Door de conventen van Keulen
en Vogelsang werd deze arbeid zeer gesteund. In 1601 ontving Dom Joannes echter
ontheffing van het prioraat te Roermond, omdat zijn aanwezigheid elders werd
gevorderd. Hij werd in dst jaar belast met het bestuur van het huis zijner professie,
waarvan het convent te Trier verbleef, daar het klooster eenige jaren geleden door
den oorlog onbewoonbaar was geworden. Hier bleef hij prior tot 1602. Daarna is hij
nog tot zijn dood vicarius geweest van het kartuizerklooster te Wesel. Ook hier vond
hij een verstoord convent, dst wegens de verwoesting van zijn chartreuse gastvrijheld
genoot in het Dominicanenklooster.
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Tijdens zijn prioraat te Roermond en wel omstreeks 1600 heeft Dom Arnold
Havens (dl. VI, kol. 729) eenigen tijd in zijn klooster verblijf gehou-
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den, waar deze de bibliotheek en het archief van de chartreuse ordende. Door de
zorgen van Havens werden de aanwezige handschriften der werken van Dionysius
den Kartuizer bijeengegaard en verschillende geschriften, welke door den
boeken-worm dreigden te loor te gaan, in meervoud gecopieerd. Havens verzamelde
daar voorts bouwstoffen voor zijn historiebeschrijvingen.
Van den bisschop H. Cuyckius ondervonden prior en convent van Betlehem in
deze jaren veel steun.
Zie: Cartae capituli generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galluzzo,
Florence); Maisons de l'ordre des Chartreux, Vues et Notices (Parkminster 1913-17),
IV, passim; Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XIX, 367-370.
Scholtens

[Schlutter, Victoria]
SCHLUTTER (Victoria), abdis der cisterciënserabdij Valduc of Hertogendal, geb.
te Stockheim, Hannover, 19 Febr. 1733, overleed in haar abdij te Hamme-Mille
(Brabant) 21 Dec. 1795. Haar ouders, behoorende tot een deftige luthersche familie,
waren reeds overleden, toen zij slechts 4 jaar oud was. Zij verhuisde naar Maastricht,
waar haar oom zich met haar opvoeding belastte. Hier leerde zij den katholieken
godsdienst kennen en werd daarin onderricht door een der paters Preekheeren.
Toen haar oom bemerkte, dat zij overhelde naar de katholieke leer, wilde hij dit
beletten. Eerst beproefde hij het met zachte middelen en toen deze niets baatten,
trad hij streng op. Hierop verliet zij het huis van haar bloedverwant en Maastricht
en vluchtte in de Kempen bij den graaf van Westerloo, waar zij op 17-jarigen leeftijd
overging tot de katholieke kerk. Na enkele jaren zag zij reeds de ijdelheid van de
wereld in en begaf zij zich in het cistercïenserklooster Valduc, waar zij 1756 de
kloostergeloften aflegde. Zij was werkzaam als kosteres maar vooral als bestuurster
der armenschool die zij (had opgericht. Bij de keuze voor een nieuwe abdis 23 Juni
1788 verkreeg zij, niettegen-staande de regeeringscommissarissen vóór de keuze
uitdrukkelijk hadden verklaard, dat het stemmen op zusters, niet-geboren-onderdanen
van den Keizer, vruchteloos was, nog drie eerste en drie tweede stemmen. Zij werd
benoemd door keizer Josef II, vooral om haar verdiensten in de school, 1 Oct. 1788.
Haar bestuur was een tijdperk van onderlingen vrede en eendracht onder de zusters,
maar viel in zeer onrustige tijden, de brabantsche en fransche revolutie. Zij moest
1792 voor de benden der Franschen met de zusters naar Leuven vluchten, in haar
vluchthuis. Opnieuw in 1794 moesten zij de vlucht nemen voor de woeste troepen
en ongekend zware oorlogslasten opbrengen. In Oct. 1795 konden zij voor de in
aantocht zijnde revolutiebenden niet meer op de vlucht gaan. Drie dagen zat de
abdis met haar medezusters verborgen in een kelder. Zij bevonden bij den aftocht
der troepen, dat bijna alles geplunderd of vernield was. De dood kwam aan de abdis
het leed sparen van verjaging uit haar abdij en van den verkoop en afbraak van
alles, wat haar dierhaar was.
Haar portret in olieverf, een kniestuk, geschilderd door den bekenden Jacquin,
1793, bevindt zich in de collectie van den heer de Munter te Leuven en is afgebeeld
in het werkje van L a v a l l e y e .
Zie: E. v a n E v e n , La dernière abbesse de Valduc in Messager des sciences
historiques (Gand 1880), 335-350; J. L a v a l l e y e , Histoire de l'abbaye de Valduc
(Brux. 1926), 149-158; gedrukte overlijdenaankondiging.
Fruytier

[Schluys, Gerardus Adolphus]
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SCHLUYS (Gerardus Adolphus), overl. te Geysteren 13 Febr. 1731, zoon van
Antonius
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H e n r i c u s S. en M a r i a C h r i s t i n a P o t b r o c k , was scholtis van Geysteren,
Oirlo, Oostrum en Wanssum, deed als zoodanig 13 Oct. 1718 den eed. Gedurende
meer dan 20 jaren was hij rentmeester van het adellijk huis de Schellardt
d'Obbendorff te Geysteren.
Hij huwde in 1704 R o s a l i a B e r r e n (overl. te Wanssum 9 Mei 1740), dochter
van Henricus B. en Maria Anna Perdinandts, welke hem 7 kinderen schonk, o.a.
M a r i a T h e r e s i a , ged. te Geysteren 14 Mei 1705, aldaar overl. 24 Oct. 1761,
huwde 25 April 1741 Joannes Knops (weduwnaar van Magdalena Mertens, hij was
gedurende 74 jaren koster van Geysteren, tevens voorzitter der schepenbank en
ontvanger van den koning van Pruisen, hij overleed 24 Dec. 1777 te Geysteren);
A d r i a n u s W i l h e l m u s , ged. te Geysteren 1 Dec. 1710, was kapelaan te
Wanssum, later pastoor te Puffelyck; H e n r i c u s A n t o n i u s , ged. te Geysteren
30 Sept. 1714, was pastoor te Rhade, komt als zoodanig te Geysteren in 1786 en
1787 als doopgetuige voor.
Zie: M.J. J a n s s e n , Historie der aloude heerlijkheid Spraeland-Oostrum in Publ.
de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXXIII (1896-97), 70; Doop-,
huwelijk- en overlijdens-registers van Geysteren; Maasgouw (1907), 93.
Verzijl

[Schmeitz, Jan Reinier]
SCHMEITZ (Jan Reinier), geb. 27 Mei 1793 te Broeksittard, overl. als deken van
Heerlen te Simpelveld 14 Oct. 1839. Reeds als kind had hij den wensch priester te
worden. De bekrompen inkomsten zijner ouders en de tijdsomstandigheden
verplichtten hem tijdelijk afstand te doen van zijn ideaal en het leger van Napoleon
te volgen. Niettegenstaande het slagveld en de kazerne bleef hij trouw aan zijn
roeping. Hij begon 1818 de hoogere studie, die hij voltooide met onderscheiding.
Na zijn priesterwijding, Dec. 1823, werkte hij als kapelaan te Stein aan de Maas en
als coadjutor en pastoor te Vaels, waar hij een nieuwe kerk bouwde. Door zijn
eenvoudigheid en voorkomendheid won hij aller harten, zoodat hij, toen hij verplaatst
werd als deken naar Heerlen, in stilte vertrok om de droefheid zijner parochianen
niet te zien, 1 Dec. 1835. Niet alleen de parochianen van Heerlen maar al de priesters
van zijn dekenij beschouwden hem als een vader. Hij richtte te Heerlerheide een
nieuwe kerk op en stond voor den nieuwen pastoor een gedeelte van zijn jaargeld
af. Hij stierf plotseling, terwijl hij de dekenale kerkvisitatie hield te Simpelveld.
Zie: K e r s t e n s , Journal historique VI (1839), 416-417.
Fruytier

[Schnickel, Joannes]
SCHNICKEL (Joannes), kartuizer, geb. te Keulen, overl. 1764 of 1765. Hij werd 24
Juni 1712 in het kartuizerklooster te Keulen als monnik geprofest. Na eerst in dit
klooster het ambt van procurator te hebben bekleed, werd hij in 1741 door het
generaal kapittel der Grande Chartreuse benoemd tot prior van de chartreuse
Betlehem te Roermond, als opvolger van Dom Nicolaus Pauli (kol. 757). Onder zijn
bestuur werden de kloostergebouwen te Roermond gerestaureerd en versierd. Het
nog aanwezige pleisterwerk in rococostijl in deze gebouwen, waarin thans het
groot-seminarie is gevestigd, is uit dien tijd. Men vindt nog aangebracht de jaartallen
1743 in den corridor (westzijde), 1748 in de eetzaal, 1750 in den corridor (oostzijde).
Vroeger stond het jaartal 1766 boven de tegenwoordige sacristie. Ook de aanzienlijke
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verzameling schilderijen (235 stukken) van de roermondsche chartreuse, waarvan
een aantal thans nog in
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de seminariegebouwen aanwezig zijn, zijn meerendeels in deze jaren vervaardigd.
In 1764 is Joannes Schnickel door het bestuur der orde van zijn prioraat ontheven.
Zijn opvolger werd Dom Bernardus Jansen (dl. VIII, kol. 917).
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galluzzo,
Florence); Maisons de l'ordre des Chartreux, Vues et Notices (Parkminster 1913-17)
IV, passim; Publications de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XIX,
367-370; A.M.P. I n g o l d , Les peintures de l'ancienne chartreuse de Ruremonde
in Oud Holland, 14e Jrg., 1896, blz. 218-235; J o s . H a b e t s , Gesch. bisd.
Roermond III, 714 vlg., 487.
Scholtens

[Schoeninck, Jan]
SCHOENINCK (Jan), datum van geboorte onbekend, terechtgesteld te Leeuwarden
einde Sept. 1570.
Het is niet bekend wanneer hij zich bij de Watergeuzen heeft gevoegd. Hij nam
deel aan vele landgangen in Friesland, en viel begin Sept. 1570 bij zulk een tocht
den Spanjaarden in handen. Dezen brachten hem naar het blokhuis te Leeuwarden,
waar hij zestien dagen gevangen bleef en in dien tijd door den scherprechter
gepijnigd werd. Op 26 Sept. 1570 werd hij door het Hof van Friesland ter dood
veroordeeld, met verbeurd verklaring zijner goederen, en daarna geworgd.
Zie over hem: Rijksarchief te Leeuwarden, Crimineel Sententieboek van den Hove
van Friesland (1557-80), fol. 157, en aldaar, Rekening van Boudewijn van Loo (1
Oct. 1570-30 Sept. 71), fol. 46.
Vogels

[Schoenmaeckers, Petrus]
SCHOENMAECKERS (Petrus), geb. te Geverik onder Beek (land van Valkenburg),
overl. te St. Pölten (Oostenrijk) 5 Juni 1789, zoon van J a n W i l l e m en A n n a
K e r c k h o f f s , deed zijn lagere studiën te Maastricht en studeerde philosophie en
theologie in het seminarie te Roermond, waar hij 20 Sept. 1760 priester werd gewijd.
Na vier jaar kapelaan te Klimmen geweest te zijn, werd hij 18 Juni 1764 tot secretaris
van bisschop de Robiano aangesteld, welke bediening hij ook bleef waarnemen
onder den vicaris-capitularis Costerius en onder bisschop Kerens. In 1775 was hij
als kanunnik-theologaal Jan Adam Gielen in de prebende van Elsrack opgevolgd.
Toen bisschop Kerens in Nov. 1774 tot bisschop van Wiener-Neustadt was benoemd,
volgde Schoenmaeckers hem drie jaren later daarheen. Den 5 Mei 1778 kozen zijn
ambtsbroeders te Roermond hem tot kanunnik eener oude fundatie. Zijn inhuldiging
geschiedde by procuratie. Bij de overplaatsing van het bisdom Wiener-Neustadt
naar de abdij van St. Pölten volgde Schoenmaeckers zijn vriend bisschop Kerens
en werd tot zijn vicaris-generaal benoemd.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond II,
592, 632, III, 123-124.
Verzijl

[Schols, Dr. Leonardus Petrus Hubertus]
SCHOLS (Dr. Leonardus Petrus Hubertus), geb. te Maastricht 10 Apr. 1848, overl.
aldaar 27 Juli 1902, zoon van J o a n n e s P e t r u s G e o r g i u s S c h o l s en
M a r i a H u b e r t i n a H e n r i e t t a J o s e p h i n a U b a g h s , en kleinzoon van
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Petrus Egidius (die volgt), studeerde op het athenaeum in zijn geboortestad,
vervolgens aan de hoogescholen te Leuven en Luik, waar hij 21 Aug. 1871 op
23-jarigen leeftijd tot doctor in de geneeskunde promoveerde, na reeds 30 April
1870 tot chef der verloskundige kliniek te zijn benoemd. Den 21. Juni 1872 werd
hij, om in Nederland de geneeskunde te mogen uitoefenen, tot arts bevorderd.
Behalve
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de geneeskunde, beoefende hij uit liefhebberij de numismatiek en de bibliografie,
alsook de geologie en palaeontologie van Limburg. Hij was lid van het Provinciaal
Oudheidkundig Genootschap in Limburg en als bibliothecaris lid van het bestuur.
In de Publications van dat genootschap verschenen van zijn hand: Het zegel van
het Dominikanenklooster te Maastricht VI (1869), 430-433; Encore un mot sur
Jacques Bathen premier imprimeur à Maestricht VI (1869), 261-264; Levensbericht
van Jan Michiel Dautzenberg VI (1869), 568-574; De oudste houtgravure betrekkelijk
de stad Maastricht XXXVI (1900), 467-470; in de Maasgouw (1890): Muntvondst te
Helmond; Maasg. (1892): Een Maastrichtsche Gazette van 9 Maart 1793 met het
verhaal van 't beleg in dat jaar; in W e l t e r s Limburgsche legenden etc. 1, 113-114:
De Spilstraat (de legende van den naamsoorsprong); in het Tijdschrift van het Nederl.
genootschap van munt- en penningkunde 1894 schreef hij een levensbeschrijving
van notaris F.L.J. Dumoulin waarvan een overdruk met portret in de Publ. etc.
XXXVIII (1902), 245 v. Zijn broeder was Charles Mathieu, (zie dl. VI, kol. 1228).
Zie: A.J.A. F l a m e n t , Dr. L.P.H. Schols in Memoriam in Publ. de la soc. hist. et
arch. dans le duché de Limbourg XXXVIII (1902), 239-244 (met portret).
Verzijl

[Schols, Petrus Egidius]
SCHOLS (Petrus Egidius), geb. te Maastricht 8 Aug. 1768, overl. te Ayeneux bij
Soumagne (bisdom Luik) 18 Sept. 1847, letterkundige en dichter, zoon van P e t r u s
A n t o n i u s e n M e c h t i l d i s N i e s t e n , studeerde aan het collegium
romano-catholicum in zijn geboortestad, vervolgens begaf hij zich naar de universiteit
van Leuven, waar hij de lessen in de philosophie volgde, maar toen de hoogeschool
ten gevolge der politieke gebeurtenissen gesloten werd, keerde hij naar Maastricht
terug. Daarna studeerde hij voor notaris en werd einde 1792 of begin 1793 voorzien
van een officie als notaris door de commissarissen deciseurs voor den bisschop
van Luik te Maastricht. Daar hij onder het fransche bewind den eed van haat aan
het koningschap weigerde, werd hij uit zijn ambt van notaris ontzet. Hij legde zich
nu met vuur op de klassieke studiën toe, bij voorkeur Virgilius, Horatius en Cicero.
Van 1825-43 was hij achtereenvolgens kerk- en schatmeester van de St. Nicolaasen O.L.Vr.-kerk in zijn geboortestad. 3 Mei 1804 huwde hij met M a r i a
M a r g a r e t h a H u s t i n x , na wier dood 2 Mei 1843 hij Maastricht verliet en zich
vestigde bij zijn zoon P e t e r M a t h i a s S c h o l s , pastoor van Ayeneux. Van zijn
werken vermelden wij: een vertaling in latijnsche hexameters van een gedeelte van
Telemaque van Fénélon; evenzoo van Aristonoüs van denzelfden schrijver;
Ornatissimo doctissimo domino Th.D. Bex mosaetrajectino primo lovaniensi 17
Augusti 1790, 8 blz.; Ode aan L. Wijnandts pastoor der parochiale kerk van St.
Matthias den 13 Juni 1824, 6 blz.; Ode ad Leonem XII pontificem maximum et
Wilhelmum primum belgarum regem, bij gelegenheid van het concordaat 1827;
Dedicatio divae Mariae Virginis templi (Maastricht, Gulikers 1837, 30 blz.).
Zie: G. S t a s , Notice biographique du poëte Maastrichtois Pierre Egide Schols
in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg X (1873), 370-390.
Verzijl

[Scholten, Isaac]
SCHOLTEN (Isaac), geb. te Amsterdam in 1744, overl. aldaar 12 Mei 1818. Hij
studeerde in Duitschland, en werd luthersch predikant te
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Amersfoort in of na Sept. 1765, te Hoorn 14 Sept. 1766, te Rotterdam 27 Sept.
1778, te Amsterdam in de pas opgerichte Hersteld-Evangelisch luthersche gemeente
31 Aug. 1791; emeritus Oct. 1816 (vgl. het art. over J.H. Fortmeyer dl. VIII, kol. 557).
Hij schreef: De kerk der N.V. als een sterk, duurzaam en uitmuntend heerlijk gebouw,
ja als een voorwerp van Gods bijzondere, tedere liefde beschouwd en voorgesteld
... ter inwijding van de kerk der herst. luth. gemeente (1793). Ook schreef hij een
voorrede vóór H.D. H e r m e s ' De leer der H. Schrift, vert, door J.J. L a m m e r s
(Amst. 1793). Bij zijn beroep en intrede te Amsterdam verschenen: Mirthe-krans op
de beroeping van ds. Scholten ... Lofgedieht, opgedragen aan de Herst. Luth.
gemeente bij gelegenheid dat hun tweede leeraar I. Scholten zijn eerste leerrede
heeft gedaan in de Gasthuiskerk ... (Amst.); Zegenpraal der Herst. luth. gemeente
in Amsterdam. Ter gelegenheid dat ds. I. Scholten... alhier het leeraarsampt bij
Luthers waare kerk heeft aangevangen (Amst. 1791).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten van de luth. Kerk in Ned. ('s Grav.
1925), 290 v.
Knipscheer

[Scholtens, Josephus Theodorus]
SCHOLTENS (Josephus Theodorus), pastoor, geb. te Groningen 1727, overl. 9
Mrt. 1813. Zijn ouders waren T h e o d o r u s S c h o l t e n s en M a r i a B a r b a r a
l e G r o z . 26 Aug. 1753 werd hij leerling van het Urbaansch College te Rome,
hetwelk stond onder het bestuur van de Congregatie de Propaganda Fide. Na de
philosophische en theologische studie aldaar te hebben volbracht, volgde in 1758
zijn priesterwijding. In het vaderland teruggekeerd, is hij als kapelaan werkzaam
gesteld bij zijn oom A.A. l e G r o z , aartspriester van Groningen. Omstreeks 1762
is hij als kapelaan geplaatst te Kleinemeer, waar hij een uitgestrekt en moeilijk
arbeidsveld had. Reeds in de vorige jaren had hij in deze statie hulp verleend. Van
zijn buitengewonen ijver wordt in de verslagen der hollandsche missie met lof melding
gemaakt. Hij is dikwijls genoemd ‘de apostel van de Pekel’ wegens de menigvuldige
rondreizen door de groninger veenkoloniën, ten einde de H. Sacramenten toe te
dienen en de jeugd in den catechismus te onderrichten. Ook uit de aanteekenmgen
van Pastoor A.J. P a p i n g h (Archief Aartsbisd. X, 41-94), wien hij in Kleinemeer
als kapelaan ter zijde stond, blijkt dat hij een zeer verdienstelijk priester is geweest.
Een door hem gesteunde poging, om van de regeering te Groningen toestemming
te verkrijgen in de Pekel godsdienstoefeningen te houden, werd met succes
bekroond. De katholieke ingezetenen kochten daar toen voor dat doel een stuk land
met een oude boerderij. Voordat echter deze haar bestemming had verkregen, werd
op heftigen aandrang der predikanten de toestemming ingetrokken. Eenige
Katholieken uit de Pekel en Westerwolde lieten toen in dit boerenhuis een kamer
inrichten tot nachtverblijf voor den vanuit Kleinemeer in de veenkoloniën
rondreizenden priester. Toen dit plan bekend werd, is het volk zoodanig opgeruid,
dat het in 1771 op een nacht het huis geheel verwoestte, zoodat zelfs de muren
niet meer waren staande gebleven. Tegen deze schenderijen is door den magistraat
zeer slap opgetreden. In 1773 hebben daaropde Katholieken uit deze streek
andermaal in een eigenhandig aan stadhouder Willem V aangeboden request
verzocht den roomschen godsdienst in de Pekel te mogen uitoefenen, doch zij
hebben daarop geen antwoord ontvangen. In 1776 werd S. pastoor te Leeuwarden
in de kerk van St. Willebrord op de Korenmarkt. Hij was van deze
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statie, welke tot dan toe door de paters Jezuïeten was bediend, de eerste seculiere
pastoor. In 1805 legde hij dit herdersambt neer, waarna hij nog eenige jaren als
emeritus heeft geleefd.
Zie: Aegidius Albertus le Groz, Aartspriester van Groningen in Archief Aartsbisd.
Utr. XXV, 323-324; Archief Aartsbisd. Utr. X, 59, 60, 66, 68, XIX, 324-325, XXVIII,
210, XXXV, 117.
Scholtens

[Schomaker, Derck]
SCHOMAKER (Derck), geb. te Maastricht, terechtgesteld te Groningen einde Dec.
1570.
Bij het begin van den opstand verliet hij het land, woonde eerst in Norden en later
in Emden. Hij sloot zich bij eenige Watergeuzen aan en ging met hen in najaar 1570
van de Knocke uit op vrijbuit varen en deed een landgang bij Hollum op Ameland.
Bij zijn terugkomst in Norden werd hij door kapitein Hans Carré, alias Hans
Schotman, als matroos aangeworven, maar viel in Dec. 1570 bij een landgang in
Groningerland den Spanjaarden in handen, die hem naar Groningen brachten, waar
hij 19 Dec. 1570 werd verhoord, en kort daarna gevonnist.
Zie over hem: F r a n z , Ostfriesland und die Niederlande, 294; Staatsarchiv
Düsseldorf, Niederrheinisch-Westfälisches Kreisarchiv X, nr. 62, Vol. II., fol. 33 volg.
Vogels

[Schoonhoven, Alardus van]
SCHOONHOVEN (Alardus v a n ), kartuizer, overl. te Herne 28 Mei 1469.
Aanvankelijk is hij monnik geweest van de orde der Cisterciensers. Als zoodanig
heeft hij het Concilie van Constanz bijgewoond. Omstreeks 1429 is hij overgegaan
naar de kartuizers. Hij was geprofest monnik van de chartreuse te Herne bij Edingen,
waar hij wegens zijn voorbeeldig leven het ambt van novicenmeester heeft bekleed.
De kroniekschrijver van dit klooster gewaagt met lof van zijn vroomheid.
Zie: L. l e V a s s e u r , Ephemerides Ordinis Cartusiensis II (Monstrolii 1891),
168-169; Bijdr. en Meded. Hist. Gen. Utr., IX, 273.
Scholtens

[Schoonhoven, Arnold van]
SCHOONHOVEN (Arnold v a n ). Hij was een zoon van zeer rijke ouders; zijn vader
heette W y r o . Reeds als kind trok al wat met godsdienst en kerk in verband stond
hem bijzonder aan; voor kinderlijke spelen en vermaken toonde hij zich onverschillig.
Den grootsten tijd zijns levens bracht hij te Deventer door. Aldaar bezocht hij de
school en woonde hij toen met een twintigtal devote jongelui samen in een door
Florens Radewijns aangewezen huis (‘in antiqua domu sua’). Vurig wenschte hij
opgenomen te worden in het Heer-Florenshuis, waar hij den door hem hoogelijk
vereerden Radewijns dagelijks kon ontmoeten en waar ook woonden diens eerste
leerlingen Lubbert ten Bussche, Hendrik Bruin, Gerard Zerbolt van Zutphen, Amilius
van Buren, Jacob van Vianen en Johannes Kessel. Hij kreeg zijn wensch vervuld
en was weldra in het Heer-Florenshuis een der ‘schrijvende (kopieerende) klerken’.
Gedurende een en dertig jaren tot zijn dood woonde hij daar, ‘ende blivende in sinen
oetmoedichen staet niet verheven tot priester-schap’. Hij overleed 8 of 9 Mei 1430,
echter te Zutphen, waar hij op een reis naar Schoonhoven ongesteld was geworden.
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Er bestaan aangaande Arnold van Schoonhoven twee biographieën: een in het
Latijn in de Opera omnia van Thomas a Kempis (ed. H. Sommalius, Lvgdvni, 1623,
p. 1017-1023); en een in het Middelnederlandsch in handschr. no. 686 der Provinciale
bibliotheek van Friesland, fol. 246r-252v (uitgeg. in het Archief voor de geschiedenis
van het aartsbisdom Utrecht dl. XXIX (Utr. 1903), blz. 31-37). Beide
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biographieën, haast uitsluitend 's mans ‘stichtich leven’ beschrijvende, hebben uit
geschied-kundig oogpunt geringe waarde: zij vermelden geen andere data en fata
dan de weinige die hier-boven zijn genoemd.
Zie, behalve de aangehaalde biographieën: Kerkhist. archief II (Amst. 1859), 152.
Brinkerink

[Schoonhoven, Bernardus van]
SCHOONHOVEN (Bernardus v a n ), ridder van de orde van Sint Jan of van Malta,
prior van het Sint-Catharina-convent te Utrecht, bleef trouw aan het voorvaderlijke
katholieke geloof. Met toestemming van zijn overste, baljuw Henricus van den Berck,
stond hij 1602 eenige relikwieën af, om deze bij de paters Jezuïeten te Emmerik in
veiligheid te brengen. 1613 of 1615 stichtte hij, als commendator van Werden en
prior van Utrecht, drie studiebeurzen in het Pauskollege aan de universiteit te Leuven,
waarvoor hij een kapitaal stortte van 3720 gulden. In 1784 bracht de stichting nog
226 gulden op, 1879-80 nog 243 franken en werd bestuurd door het seminarie te
Mechelen. De stud en ten der theologie, de bloedverwanten van den stichter, de
inwoners van Schoonhoven en van het oude aartsbisdom, mits zij in bediening
zullen treden in dat aartsbisdom, genieten de voorkeur. De begever is thans de
aartsbisschop van Utrecht.
Zie: Archief aartsb. Utrecht VII, 105; V a l . A n d r e a s , Fasti academici Lov., 308;
Analectes hist. eccl. Belg. XVIII (1882), 109; Handboekje zaken R.-K. eeredienst
(1872), XXVI, 360.
Fruytier

[Schoonhoven, Johannes van]
SCHOONHOVEN (Johannes v a n ) - zijn naam wordt op verschillende manieren
gespeid - was een oudere tijdgenoot van den volgende. Hij bekleedde het prioraat
in het klooster der Karmelieten te Mechelen en stond omstreeks 1393 als een
uitstekend volksprediker bekend. Vele sermoenen (Sermones de tempore en
Sermones de sanctis) heeft hij geschreven, maar ook een werk in twee deelen, dat
den titel draagt van Polypodion en begint met de woorden: ‘Abscondunt se multi’.
Zie: J.G.R. A c q u o y , Het klooster te Windesheim en zijn invloed II (Utr. 1876),
318 aant. 3; Biographie nationale XXI (Brux. 1911-13), 881-883 (literatuur, 882-883).
Brinkerink

[Schoonhoven, Johannes Dirksz. van]
SCHOONHOVEN (Johannes Dirksz. v a n ), regulier kanunnik (geprofest omstreeks
1377) in het klooster Domus Beatae Mariae virginis te Groenendaal bij Brussel, later
in hetzelfde klooster supprior en aldaar in 1431 overleden. Hij was een welsprekend
redenaar, die evenals zijn neef Simon (zie aid.) verschillende ‘disertos sermones’
hield, - en een vruchtbaar schrijver. Toen in 1412 het kapittel van Groenendaal was
opgenomen in dat van Windesheim, sprak hij het volgende jaar naar aanleiding
daarvan een lang doch voor die dagen verdienstelijk sermoen in het Latijn uit over
de woorden: ‘En het zal worden ééne [schaaps]kooi (ovile) en één herder’ (Joh. X:
16b). Waarschijnlijk in 1426 hield hij zijn Collacio valde notabilis et utilis, met de
verzen Ef. V: 15a en 16b (‘Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, dewijl de dagen
boos zijn’) tot tekst: een kapittelrede, waarin hij o.a. wees op de vervolgingen welke
toen te Deventer tegen de broeders des gemeenen levens waren losgebarsten.
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Eerstgenoemde redevoering werd te Windesheim voorgedragen; waar de tweede
gehouden werd is niet bekend.
Tal van handschriften in vele bibliotheken van België, Duitschland, Engeland en
Nederland bevatten geschriften van van Schoonhoven. Een lijst zijner voornaamste
geschriften, grootendeels

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

996
brieven, sermoenen en tractaten, komt voor in het uiterst zeldzame werkje
Necrologium monasterii Viridis Vallis (Brux. z.j.; omstreeks 1630) van M a r c u s
M a s t e l i n u s ; zij werd overgenomen door A c q u o y in zijn Windesheim II, blz.
318 aant. 3. Wat de brieven aangaat, daaronder bevinden zich de aan zijn neef
Simon gerichte Epistolae missae in Eemsteyn, vermoedelijk drie, volgens J o h .
B u s c h , den auteur van het Chronicon windesemense, echter twee in getal. De
tweede en de derde dier Epistolae berusten in mid-delnederlandsche vertaling onder
den naam van Epistelen van Eemstein in de Athenaeum-bibliotheek te Deventer.
Wat betreft de sermoenen: van de kapittelreden zijn er een paar zóó lang, dat de
spreker twee a drie uren moet hebben noodig gehad om ze voor te dragen. Van de
tractaten is zeer bekend het Tractatus de passione Domini, waarin men de leer vindt
‘dat God Jezus den kruisdood liet sterven, om zijne liefde voor de wereld te
openbaren en hare liefde te winnen, en tevens om ons te toonen, hoezeer hem de
zonde mishaagt, enz.’ (M o l l ). Met warmte van overtuiging verdedigde van
Schoonhoven in een bezadigd strijdschrift de rechtzinnigheid en de mystieke
theorieën van zijn prior den beroemden Joh. Ruysbroeck, toen deze twintig jaren
na zijn dood (overl. in 1381) om vermeende atheïstische en pantheistische gevoelens
door Joh. Gerson, den kanselier der parijsche universiteit, heftig was aangevallen.
In G.D.J. S c h o t e l , Letter- en oudheid-kundige avondstonden (Dordr. 1841),
blz. 211, aant. 2, wordt in 1387 als prior van het klooster Eemstein bij Dordrecht
opgegeven ‘pater Johannes de Schoonhovia, praepositus’. Blijkbaar een vergissing.
Is soms bedoeld Simon van Schoonhoven?
Zie: Kerkhist. archief IV (Amst. 1866), 262-263 (in W. M o l l , De boekerij van het
St. Barbara-klooster te Delft, in de tweede helft der vijftiende eeuw); W. M o l l ,
Kerkgesch. van Ned. vóór de hervorming II, 1ste st. (Arnh. 1866), 206 aant. 2; 2de
st. (Arnh. 1867), 218-219, 367-368, 398- 399, 408-409, 3de st. (Utr. 1869), 345, 4de
st. (Utr. 1869), 91 aant. 1; J.C. v a n S l e e , De kloostervereeniging van Windesheim
(Leid. 1874), 45, 208-209; J.G.R. A c q u o y , Het klooster te Windesheim en zijn
invloed II (Utr. 1876), 18 aant. 5, 19, 89 de aant., 112, 317-318 (vooral 318 aantt.
1 en 3), III (Utr. 1880), 14; [J.G. v a n S l e e ], Catalogus der handschriften
berustende op de Athenaeum-bibliotheek te Deventer (Dev. 1892), 24, 25; A.A.
v a n O t t e r l o o , Johannes Ruysbroeck, opnieuw uitgeg. door J.C. van Slee ('s
Gravenh. 1896), 133 aant. *, 150, 306 aant. *; W. d e V r e e s e , Jean de
Schoonhoven in de Biographie nationale XXI (Brux. 1911-13), 883-903 (literatuur,
901-903).
Brinkerink

[Schoonhoven, Nicolaas Bertholdsz. van]
SCHOONHOVEN (Nicolaas Bertholdsz. v a n ). Na te Parijs den graad van meester
in de vrije kunsten (‘magister artium’) verworven te hebben, werd hij daar lector,
volgens een andere mededeeling: hoogleeraar in de theologie. Later zeide hij het
leven in de wereld vaarwel en ontmoeten wij hem als kloosterling te Windesheim;
zijn inkleeding tot regulier kanunnik had plaats op Allerheiligen van het jaar 1402.
Hij werd toen een streng asceet: door overdreven vasten en nachtwaken en door
het voortdurend bepeinzen van de hooge godsdienstwaarheden had hij zich naar
lichaam en ziel geheel uitgeput en verviel hij eindelijk tot ongeneeslijke
krankzinnigheid.
Zie: Kerkhist. archief II (Amst. 1859), 164; W. M o l l , Kerkgesch. van Ned. vóór
de hervor-
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ming II, 4de st. (Utr. 1869), 19; J.G.R. A c q u o y , Het klooster te Windesheim en
zijn invloed I (Utr. 1875), 187 aant. 1, II (Utr. 1876), 204 aant. 2, III (Utr. 1880), 268.
Brinkerink

[Schoonhoven, Pieter van]
SCHOONHOVEN (Pieter v a n ). Hij was van 1455 tot 1491 ‘Onser liever Vrouwen
broeder Terminarius van derselver Cloosters wegen, binnen ende buyten der goeder
stede van Dordrecht’, gelijk het heet in het door hem in of na 1491 opgesteld Verhael
van den H. haute. Dit verhaal behelst de legende van een stuk van het kruis van
Jezus, hetwelk een vroom dordtach jongmensch, Claes Scoutet of Scoutheten
genaamd, zich in den aanvang der vijftiende eeuw op zijn zwerftochten twaalf
dagreizen van Jeruzalem bevindende, van zijn daar gestorven reisgenoot, een
koopman in goud en edelgesteenten uit Lombardije, volgens testament ontvangen
had. Hij verborg het in zijn wambuis, droeg het als een schat met zich mede op zijn
verdere reizen en bracht het na zijn terugkeer in het vaderland naar zijn geboortestad
Dordrecht, waar het in een gouden crucifix gelegd werd en gezet op een altaar aan
de noordzijde van het koor der O.L.V. kerk of Groote kerk. Het H. hout, slechts een
halven voet lang en een duim breed, bleef gespaard, toen bij den hevigen brand
van 1457 ook de Groote kerk met al haar kostbaarheden in vlammen opging; het
deed - zegt men - vele mirakelen en lokte reeds vóór, doch vooral na den brand
van heinde en verre vreemdelingen en pelgrims in overgrooten getale. Na de
reformatie bleef het H. hout langen tijd nog in het bezit der Roomschen in de stad;
later werd het naar Brabant overgebracht. Waar het zich thans bevindt; ja, of het
nog bestaat - is onzeker.
De vader van Pieter van Schoonhoven (zóó genoemd naar de plaats van waar
hij afkomstig was) heette G i j s b r e c h t S p i j k e r , die ook - vier en dertig jaren
lang - te Dordrecht terminarius is geweest.
Zie: G.D.J. S c h o t e l , Letter- en oudheidkundige avondstonden (Dordr. 1841),
183-216 (afdr. Verhael van den H. haute, 201-216); Kerkhist. archief, IV (Amst.
1866), 282; Archief voor ned. kerkyesch. I ('s Gravenh. 1885), 162-172 (G.D.J.
S c h o t e l , Graciën of aflaten, aan de Groote of O.L. Vrouwe-kerk te Dordrecht
verleend, waar 163-164 de inhoud van het verhaal beknopt wordt weergegeven).
Brinkerink

[Schoonhoven, Simon van]
SCHOONHOVEN (Simon v a n ), neef van Joh. Dirksz. van Schoonhoven. Hij werd
in het windesheimsche klooster Lievendaal (‘Domus Sancti Salvatoris’) te Eemstein
bij Dordrecht geprofest, was aldaar eerst proost, daarna eenvoudig regulier kanunnik;
later - omstreeks 1400 - eerste prior te Goch. Hij stond bekend als een bekwaam
prediker en gevierd spreker, van wien gezegd wordt dat hij in het kapittel van
Windesheim meermalen ‘disertos sermones’ hield. Aan hem waren gericht de
Epistolae missae in Eemsteyn; zie boven, onder Johannes Dirksz. van Schoonhoven.
Zie: W. M o l l , Kerkgesch. van Ned. vóór de hervorming II, 2de st. (Arnh. 1867),
116 aant. 2, 408-409; J.C. v a n S l e e , De kloostervereeniging van Windesheim
(Leid. 1874), 32, 45, 187; J.G.R. A c g u o y , Het klooster te Windesheim en zijn
invloed II (Utr. 1876), 89 de aant., 317-318, III (Utr. 1880), 19-20, 46.
Brinkerink
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[Schoor, Jacobus Norbertus van den]
SCHOOR (Jacobus Norbertus v a n d e n ), ged. te Heythuysen 11 Febr. 1758, overl.
te Thorn omstreeks 1830, zoon van H e n r i c u s v a n d e n S., schepen van
Heythuysen en ontvanger van den prins-bisschop van Luik, en van M a r i a
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S i b i l l a G e r a d t s . Hij was hoogscholtis of meier te Thorn 1788-94, raad der
abdis 1789. Hij, en de abdij, hadden zich den haat op den hals gehaald van Jean
Mathias Dodé (vgl. dl. VIII, kol. 400), een man, die om zijn lage afpersingen tegenover
den minderjarigen Frans Emmanuel Frische, (zoon van den raadsheer Joannes
Jacobus Frische vgl. dl. VIII, kol. 574) destrengheid van het thornsche gerecht had
ondervonden. Van den Schoor werd 28 Mei 1798 zelf op de lijst der emigranten
geplaatst; hij mocht echter den dag beleven, dat betere beginselen zegevierden.
Onder Napoleon werd hij maire van Thorn; later onder het nederlandsch bestuur
kreeg de oude hoogschout, zoo niet zijn vroegere waardigheid, dan toch den titel
van schout terug. Hij was 2 Juli 1787 te Tilburg gehuwd met C a t h a r i n a A d r i a n a
v a n B o m m e l uit Leiden, uit welk huwelijk te Thorn vijf kinderen werden geboren,
o.a. C u n e g o n d i s M a r i a , ged. te Thorn 26 Juni 1789, huwde aldaar 1 Mei 1810
Josephus Gregorius Christianus Janssens, burgemeester van Roermond.
Zie: Doopregisters van Thorn 1788-95; 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, inleiding XVIII-XX,
verder blz. 395-398, 401, 550, 552, 583, 586, 589, 596, 611, 6J3, 616, 618, 645,
650; A.F. v a n B e u r d e n , Genealogie Geradts in zijn werk Vogels' studiebeurzen
(Roermond 1897), 67; d e z ., Genealogie van den Schoor in Limburg's Jaarboek
VI, 1e-2e afl. (1898-99), 21-25; E d m o n d v a n W i n t e r s h o v e n , Staat van het
vorstelijk Hof en van het land van Thorn (Maastricht 1905), 13, 49.
Verzijl

[Schorer, jhr. Mr. Jacob Hendrik]
SCHORER (jhr. Mr. Jacob Hendrik), geb. te Middelburg 5 Febr. 1760, overl. aldaar
19 Juni 1822, was de zoon van Mr. J o h a n G u i l i e l m u s S c h o r e r en A n n a
H e n r i ë t t e d e P e r p o n c h e r M a i s o n n e u v e . Hij werd in het laatst van
1779 als student aan de hoogeschool te Utrecht ingeschreven en promoveerde
aldaar 20 Mrt. 1780 in de rechten op een dissertatie getiteld: De eo guod circa
exheredationes liberorum tam jure antiquo quam jure novo obtinet.
Reeds in 1781 werd hij benoemd tot tweeden pensionaris in zijn geboorteplaats.
In 1786 werd hij burgemeester aldaar.
Bij den omkeer van Jan. 1795 bleven de regenten in Zeeland vooreerst op hun
posten, daar nagenoeg de geheele bevolking aldaar Oranjegezind was. Toen de
fransche generaal Michaud op 30 Jan. uit Breskens twee commissarissen naar
Vlissingen zond om Zeeland voor de nieuwe regeering op te eischen, werd Schorer
met Huyssen van Kattendijke en A. van Doorn naar Breskens afgevaardigd. Zij
brachten 4 Febr. een verdrag tot stand, tengevolge waarvan in eenige steden fransch
garnizoen gelegd zou worden. De fransche generaal Moreau (dl. VII, kol. 880) kwam
5 Febr. te Middelburg aan. Op 4 Febr. werd de vertegenwoordiger van den eersten
edele, van Lynden van Blitterswijk, uit Zeeland verbannen en de raadpensionaris
van Citters afgezet. De Staten van Zeeland bleven nog op den ouden voet
vergaderen, tot 9 Maart eenige in de steden gekozen leden van de nieuwe richting
daar met hen zitting namen. Langzamerhand kwamen er meerdere, ook van het
platteland, dat tot dien tijd niet vertegenwoordigd was, en nu begrepen Schorer en
vele andere leden, dat het beter was, dat zij de vergaderingen niet meer bijwoonden.
Eerst in Juli 1795 hadden in de geheele provincie verkiezingen voor een nieuw
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provinciaal bestuur plaats, waardoor zij ook wettelijk aftraden. Ook traden zij af uit
hun stedelijke en provinciale ambten.
In het begin van 1802, toen de vrede met Engeland geteekend was, de handel
weder opleefde en men hier nog meende, dat Bonaparte een vredelievend man
was, was Schorer van oordeel, dat de zaak der Oranjes voorgoed verloren was en
nam hij de benoeming tot raad der stad Middelburg aan. In 1803 werd hij tot president
van dien raad gekozen. Koning Lodewijk benoemde hem 1 Jan. 1807 tot staatsraad
in buitengewonen dienst en bij de organisatie der steden 1e klasse 20 Jan. 1808
tot burgemeester van Middelburg.
Toen het eiland Walcheren 19 Aug. 1809 door de Engelschen veroverd werd, gaf
hij den bevelvoerenden generaal de sleutels van Middelburg over; des avonds werd
allerwege geïllumineerd. Reeds op 25 Dec. verlieten zij het eiland als gevolg van
de zeeuwsche koortsen, waaraan velen hunner stierven, en 26 d.a.v. trokken de
nederlandsche troepen er binnen, maar den volgenden dag kwamen fransche
troepen het eiland bezetten en sedert werd Walcheren gerekend fransch te zijn: de
nederlandsche troepen moesten aftrekken.
Op 1 Febr. 1810 werd het eiland tot een arrondissement met als sous-préfet den
Vlaming G. Dubosch verklaard; het werd deel van het departement Escaut (hoofdstad
Gent). Ingevolge het verdrag, dat de toen te Parijs ongeveer gevangen Lodewijk
gedwongen werd, op 16 Mrt. 1810 te teekenen, kwam o.a. geheel Zeeland aan
Frankrijk.
In Mei 1810 bezocht Napoleon zijn nieuwe bezitting. De ambtenaren hadden in
last gekregen, te zorgen, dat hij overal met den grootsten luister ontvangen zou
worden. Op 6 Mei schreef Dubosch aan Schorer: ‘Je suis indigné du peu
d'empressement qu'on a mis aux préparatifs que j'avais cru devoir prescrire avant
mon départ pour les pays cédés par la Hollande .... Point d'arcs de triomphe, point
de pavillons sur les tours, point de dispositions pour une illumination générale. Un
palais meublé de fripeurs’ (vodden) ‘voila ce que je trouve au lieu de tout ce que
j'espérais des moyens que vous avez.’ Men ziet hieruit wel, hoe de algemeene geest
ten opzichte van den dwingeland was, al waren er ook velen, die hem in hun eigen
belang toejuichten.
Toen de Keizer Middelburg binnenkwam en door Schorer aan het hoofd van den
raad werd opgewacht, behandelde deze hem op de meest onhebbelijke wijze, hij
verweet hem in het bijzonder het in Aug. te voren inhalen der Engelschen, maar de
houding en de antwoorden van Schorer, die zich van geen kwaad bewust was,
maakte op den Keizer een zoo gunstigen indruk, dat hij hem tot maire van Middelburg
benoemde en Schorer zelfs van hem gedaan kreeg, dat het decreet van 26 Apr.,
waarbij Zeeland tot deel van het departement Deux Néthes (hoofdstad Antwerpen)
verklaard was, ingetrokken werd en 25 Mei een decreet genomen werd, waarbij
Zeeland een afzonderlijk departement Bouches de l'Escaut werd.
Op 22 Oct. 1810 verkreeg Schorer op zijn verzoek ontslag als maire, zoogenaamd
om gezondheidsredenen maar in werkelijkheid omdat hij zich niet kon vereenigen
met de vexatoire maatregelen van den Keizer.
Na onze bevrijding werd hij bij Souverein besluit van Jan. 1814 benoemd tot een
der twee commissarissen-generaal in Zeeland en bij dat van 16 Mei d.a.v. tot
gouverneur dier provincie. Intusschen was nu zijn gezondheid sterk aan het
achteruitgaan, zoodat hem 16 Juli 1817 een langdurig verlof moest worden
toegestaan. Op 19 Febr.
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1818 verkreeg hij op zijn verzoek eervol ontslag.
In 1816 werd hij benoemd tot curator der leidsche universiteit en in 1819 werd hij
op verzoek als zoodanig eervol ontslagen.
Hij huwde 2 Sept. 1786 J o h a n n a C o r n e l i a T h i b a u t , geb. 24 Jan. 1766,
overl. 6 Aug. 1788, en 6 Mei 1794 J o h a n n a M a r i a v a n d e n B r a n d e , geb.
9 Mei 1773, overl. 11 Sept. 1829. Bij de eerste had hij een dochter, bij de tweede
2 zonen, van wie een jong stierf, en 6 dochters.
Ramaer

[Schot, Jasper Bouwens]
SCHOT (Jasper Bouwens), geb. 1558, overl. te Vlissingen 18 October 1612, oud
omtrent 54 jaren, werd rentmeester, schepen en burgemeester van Vlissingen 1610,
woonde in de Nieuwstraat, huwde S u s a n n a C o c q s , geb. 1575, overl. te
Vlissingen 1 Januari 1602, en hertrouwde 28 Jan. 1603 met M a i j k e n O o r t s ,
van Vlissingen.
Zie: Grafschriften St. Jacobskerk Vlissingen in Arch. Zeeuwsch Gen. 1913.
van Beurden

[Schotanus, Meinardus]
SCHOTANUS (Meinardus), geb. te Franeker 13 Oct. 1593, overl. te Utrecht 6 April
1644. Hij studeerde in de godgeleerdheid aan de hoogeschool te Franeker. Hij was
een zoon van H e n r i c u s S c h o t a n u s hoogleeraar in de rechten. ‘Het geduld
eener begaafde en liefdevolle moeder had hem het stamelen afgeleerd’ (Boeles).
Aan de hoogeschool te Franeker gekomen verdedigde hij spoedig een Disputatio
de anima, waarna hij theoloog werd. In het feit dat hij bij zijn examen voor de classis
Franeker de ‘formulieren’ onderteekende (7 Nov. 1616) zag men een bewijs dat hij
geen ‘arminiaan’ was. Hij werd predikant te Britsum in 1616, en vandaar hoogleeraar
te Franeker in 1620, nadat hij meer dan twintig beroepen had afgewezen. Hij trouwde
te Britsum met D o d o n e a S c h o t a n u s . Zij stierf na vier jaar. Het professoraat
aanvaardde hij met een Oratio de dignitate Ministri. Te Franeker was hij ook
academieprediker en bibliothecaris. Een beroep naar 's Hertogenbosch heeft hij,
zegt men, in 1630 afgewezen. Meindersma toont evenwel aan dat het niet tot een
beroep gekomen was (a.w., 57 v.). In Nov. 1632 werd hij predikant te Leeuwarden.
Op 13 Jan. 1636 werd hij weder als hoogleeraar te Franeker benoemd. In hetzelfde
jaar nog werd hij doctor honoris causa. Reeds op 6 April 1637 werd hij als
hoogleeraar naar Utrecht geroepen, waar zijn broeder B e r n a r d u s S c h o t a n u s
professor in de rechten was; met een Oratio de verbo Dei aanvaardde hij dit hooge
ambt dat hem met Carolus de Maets (1640; deel VIII, kol. 1094) bracht in den
‘theologischen driebond’ (Duker), waarbij G. Voetius de derde was. De inaugureele
rede werd gehouden in het koor van de Domkerk 30 April 1637. Met zijn tweede
vrouw, C l e m e n t i a (M e n s j e ) W i n t e r s trouwde hij in 1639.
Te Franeker had hij geschreven: Analysis et commentarius in epistolam Pauli ad
Philippenses en: Conciones in epistolam primam Petri. Te Utrecht gaf hij uit: Systema
concionum, quibus doctrina christiana, praxis fidei et verae religionis traditur,
accommodatarum omnibus fere per annum occasionibus peculiaribus (Traj. 1640)
en eenige Disputationes de theologia, de religione, de secessione ab ecclesia
Romana. Bij zijn dood was een verhandeling over den tweeden brief van Petrus
niet gereed. Nog heeft hij te Franeker geschreven: Oratio in obitum clariss. Sixtini
Amamae. G i s b e r t u s V o e t i u s schreef Oratio funebris in obitum D. Mein.
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Schotani (Ultraj. 1644), waarachter eenige ‘epicedia’; door Glasius e.a. aangeduid
als: Oratio parentalis (Ultraj. 1644).
Een door J. de Veer geschilderd portret is in het
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stadhuis te Franeker, een ander, geschilderd door een onbekend kunstenaar in de
universiteit te Utrecht; S. van Lamsweerde graveerde een portret van hem naar J.
van Zuylen (zie ook B u r g e r s d i j k en N i e r m a n s , Bibliotheca theol. et philos.,
Leyde 1900, 795, no. 799).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1859), 303-305; A.C. D u k e r ,
Gisbertus Voetius (Leid. 1891-1915), drie deelen met registers (zie ‘registers’, 96,
171); W. M e i n d e r s m a , De Geref. Gem. te 's Hertogenbosch (1629-35)
(Zalt-Bommel 1909), 57, 68; Kerkelijk Handboek (1910) Bijl., 166 (1911) Bijl., 144,
164; W.B.S. B o e l e s , Frieslands hoogeschool (Leeuw. 1879) II, 131-135; T.A.
R o m e i n , Naaml. der predikanten van Friesl. (Leeuw. 1886), 19, 74, 230; M u l l e r ,
Catal. van portr.
Knipscheer

[Schotel, Jan]
SCHOTEL (Jan), geb. te Dordrecht 21 Jan. 1845, overl. te Rotterdam 20 Oct. 1912,
was de zoon van C.J. S c h o t e l en C.S. v a n S c h e e r s . Hij werd opgeleid in het
bouwvak en werd in 1862 benoemd tot opzichter 5e klasse bij den aanleg der
Staatsspoorwegen. Hij was achtereenvolgens werkzaam te Rotterdam, te Dordrecht,
op het bureau van de ingenieurs in algemeenen dienst Waldorp en Kool te 's
Gravenhage, bij den bouw der spoorwegbrug over het Hollandsch Diep aan den
Moerdijk (van 1867 tot 1871) en eindelijk bij die over de Maas te Rotterdam.
Langzamerhand klom hij op tot opzichter 1e klasse.
In 1880 ontving hij op zijn verzoek eervol ontslag als zoodanig en zette hij zich
te Rotterdam neder als architect-ingenieur. Zijn eerste werk was de aanleg der
rotterdamsche paardentram, en spoedig kreeg hij technischen arbeid van allerlei
aard. Men had groot vertrouwen in zijn praktischen zin.
Hij was omstreeks 1900 de aanlegger van de lokaalspoorwegen der rotterdamsche
tramwegmaatschappij op de zuidhollandsche en de noordelijke zeeuwsche eilanden,
en zoowel voor als na dien tijd van verschillende andere paarden- en
stoomtramwegen. Tot zijn overlijden bleef hij de technische adviseur van genoemde
tramwegmaatschappij en van de rotterdamsche electrische tramwegmaatschappij,
die van haar de lijnen binnen de stad Rotterdam overnam en electrifieerde.
De eerste electrische tramweg met bovengrondsche geleiding in Nederland, te
Haarlem, werd door Schotel aangelegd.
Een zeer belangrijke werkzaamheid van hem lag op het gebied van den aanleg
van waterleidingen. Hij heeft er zeer vele, waaronder de rivierwaterleidingen van
Gouda, Gorinchem en Sliedrecht, en de bronwaterleidingen van Zwolle, Breda,
Haarlem, Hengelo in Overijsel, Winschoten en Helmond aangelegd. Van
laatstgenoemde waterleiding is de watertoren op 10 Febr. 1899, des avonds te half
tien ingestort. Gelukkig geschiedde dit op een uur, dat niemand in of nabij den toren
was, zoodat er niemand letsel bij heeft bekomen.
Ingevolge de gebruikelijke bepalingen werd door de gemeente, den aannemer
van den bouw en den kantonrechter een commissie van arbitrage benoemd,
bestaande uit H.J.L.M. van Schevichaven, G.J. de Jongh en K.P. Huenges, benoemd,
die zich er toe bepaalde, vast te stellen, dat de schuld lag aan den ongelijken bodem,
waardoor de toren eerst scheef gezakt moest zijn en dat de aannemer, daar hij niet
den plicht had, vooraf boringen te doen om dien bodem te onderzoeken, vrij uitging.
De gemeente werd dus tegenover den aannemer in het ongelijk gesteld.
Het bestuur der gemeente wilde nu weten of de
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schuld aan Schotel lag en benoemde een tweede commissie, bestaande uit J.B.
Kam, J.T.J. Cuypers en J.A. van der Kloes. Deze was van meening, dat de
ondergrond niets met het ongeval te maken had, maar dat het deel van den
onderbouw, hetwelk door de vensters doorbroken werd, te zwak was en dat zulks
ook bleek uit een onderzoek, door haar in den puinhoop gedaan. Ook volgens deze
commissie ging de aannemer vrij uit. Schotel bestreed de meening der commissie,
en het eindresultaat was, dat er tusschen het gemeentebestuur en hem een
overeenkomst gesloten werd, waarbij hij aannam, tegen betaling van ƒ 10000 nog
in het jaar 1899 een nieuwen watertoren te leveren, waarvoor hij 10 jaren borg stond.
In Jan. 1900 werd de waterleiding in gebruik genomen en zij heeft sedert goed
gefunctionneerd.
Voor Nederlandsch-Indië en het buitenland heeft Schotel de ontwerpen gemaakt
voor de waterleidingen te Medan op Sumatra en te Haifong in Tonkin. Deze zijn
naar die ontwerpen tot stand gekomen.
In Mrt. 1903 werden Schotel, Dr. H.P. Kapteyn en P. Kleynhens door den raad
van Amsterdam benoemd in een commissie om te adviseeren over de
watervoorziening dier stad. Daar Kleynhens bedankte, werd in Juni d.a.v. H.E. de
Bruyn in zijn plaats benoemd. De commissie bracht 18 Apr. 1905 verslag uit. Zij
stelde daarbij, omdat de prise d'eau te Leiduin onder Bloemendaal op den duur niet
genoeg water zou kunnen leveren, den aanleg eener prise d'eau in de Geldersche
vallei bezuiden Amersfoort voor.
Schotel heeft bovendien eenige bierbrouwerijen en eenige andere fabrieken
gebouwd.
Hij was van 1900 tot 1903 bestuurslid en van 1902 tot 1903 tevens voorzitter van
de vereeniging voor waterleidingbelangen.
Hij huwde 1 Juni 1891 A.C. S c h i j f f , geb. 4 Febr. 1851, overl. 14 Jan. 1906, bij
wie hij 2 zonen en 4 dochters had.
Ramaer

[Schouburg, Johannes Petrus (1)]
SCHOUBURG (Johannes Petrus) (1), gedoopt in de r.k. kerk in de Oude Molenstraat
te 's Gravenhage 6 Sept. 1761, overl. omstr. 1855, graveur. In zijn doopacte worden
aan zijn ouders de namen gegeven van J o h a n n e s S c h o u e n b u r g en M a r i a
A n t o n i a V i s s e r ; deze waren op 2 Mei 1761 in voormelde kath. kerk gehuwd.
Hij was sinds omstr. 1810 eerste graveur van 's Rijks Zegel en werd op zeer
gevorderden leeftijd graveur van koningin Sophie, de gemalin van koning Willem
III. Hij graveerde o.a. op staal de vereenigde wapens van Karl Alexander
erfgroothertog van Saksen-Weimar-Eisenach en prinses Sophie der Nederlanden.
Hij huwde te 's Gravenhage in de Groote Kerk 16 Nov. 1788 met C a t h a r i n a
W i l l e m i n a K r o e s , een protestantsch meisje, uit Doornik afkomstig.
Zie de bronnen bij het volgend artikel.
Wijnman

[Schouburg, Johannes Petrus of Schouberg (2)]
SCHOUBURG (Johannes Petrus) (2) of S c h o u b e r g , geb. 's Gravenhage 10 Jan.
1798 (in zijn doopacte staat S c h o u b e r g ), overl. te Utrecht 6 Jan. 1864, graveur.
Hij was een zoon van den voorgaande en werd onder leiding van dezen op 15-jarigen
leeftijd te werk gesteld aan 's Rijks Zegel. Op zijn 21ste jaar werd hij benoemd tot
muntgraveur te Utrecht, welke betrekking hij in 1852 neerlegde. Daarna woonde hij
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achtereenvolgens te Driebergen en te Maarssen, doch vestigde zich in 1860
wederom te Utrecht, waar hij overleed. Als stempelsnijder verwierf hij in zijn tijd een
grooten naam; in 1839 werden dan ook verschil-
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lende proeven van zijn bekwaamheid op de tentoonstelling te 's Gravenhage met
zilver bekroond. Hij vervaardigde o.a. een eerepenning ter bevordering der
beschaving onder de Israëlieten (1827), verder een gedenkpenning op den
Tiendaagschen veldtocht, een medaille op den dood van Willem II (1849), een
medaille ter gedachtenis van het eeuwgetijde der vestiging van de vrijmetselaarsorde
enz. Vooral werd hij bekend door het medailleeren van de beeltenis des Konings
voor guldens en rijksdaalders, die gedeeltelijk thans nog in omloop zijn. Hij heeft
België bezocht en een gedeelte van Pruisen. Behalve de kunst van stempelsnijden
beoefende hij ook de andere takken der graveerkunst.
Hij was gehuwd met E l i s a b e t P h i l i p i n a Z ü r c h e r , een dochter van den
graveur Antoni Zürcher (zie dl. VIII, 1311-13), uit welk huwelijk geen kinderen werden
geboren.
Zie: I m m e r z e e l , De levens en werken der Holl. en Vl. kunstschilders enz. III
(1855), 77; K r a m m , De levens en werken enz. V (1861), 1494, Suppl. (1864), 136;
Kronijk van het Hist. Genootschap IV (1848), 22; W u r z b a c h , Künstlerlexikon II,
i.v.
Wijnman

[Schouten, Hermanus]
SCHOUTEN (Hermanus), geb. te Amsterdam 16 Sept. 1719, overl. te Zutphen in
Nov. 1789. Zijn eerste studiën deed hij te Roermond en te Mechelen, waarna hij de
universiteiten van Leuven en Leiden bezocht. In 1748 trad hij in de Sociëteit van
Jezus. In 1755 werd hij naar Zutphen gezonden, waar hij in 1766 pastoor werd.
Zeven jaar later maakte de afkondiging der ophefffingsbreve der Sociëteit van Jezus
hem tot seculier geestelijke. In 1783 moest hij zijn ontslag nemen, aangezien de
parochie aan de wereldgeestelijken overging. Doch de herinnering aan de Sociëteit
ging bij de inwoners van Zutphen niet zoo gemakkelijk verloren; in 1838 werden
door baron van Lamsweerde bij den toenmaligen aartspriester nog pogingen
aangewend om de Jezuïeten weer in het bezit der zutphensche parochie te stellen,
wat echter niet gelukte. Hij was de laatste Jezuïet die er werkzaam geweest was.
Zie: Arch. aartsb. Utrecht III, 286, XXVIII 361-363, 390-402; Studiën LXXIX, 40.
Kleijntjens

[Schrant, Johannes Matthias]
SCHRANT (Johannes Matthias), geb. te Amsterdam 24 Mrt. 1783, overl. te Leiden
5 Sept. 1866, zoon van R u d o l p h S c h r a n t , mr. kastenmaker, geb. te Löningen
(Oldenburg), en J o a n n a S t a p p e r , geb. te Amsterdam, bezocht het gymnasium
en het athenaeum illustre te Amsterdam en het groot-seminarie te Warmond
(1803-06), waarna hij 28 Mrt. 1806 priester gewijd werd door J.B.R. baron van Velde
de Melroy, oud-bisschop van Roermond. Als kapelaan te Amsterdam (St. Annakerk,
de Pool, 1806-11) verwierf hij naam als kanselredenaar en medewerker aan het
tijdschrift Mengelingen voor Roomsch-Catholijken, dat bij den ouderen clerus
afkeuring vond om zijn prediking der verlichting en zijn gallicaansche opvatting der
verhouding van kerk en staat. Niet minder ergernis wekte zijn in 1808 verschenen
schoolboekje: Het Leven van Jesus, bestemd voor kinderen van alle christelijke
gezindten. Ten einde Schrant's invloed op zijn amsterdamsche medepriesters te
fnuiken, benoemde de aartspriester J. Cramer hem in 1811 tot pastoor van
Bovenkarspel. Door een vergissing van de keizerlijke boekencensuur werd Schrant
26 Juli 1811, tijdelijk te Amsterdam vertoevend, gearresteerd en enkele dagen
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gevangen gehouden. Dit voorval vestigde de algemeene aandacht op hem en op
zijn werken. Zijn in 1817 verschenen bewer-
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king van Fénélon's gesprekken over de welsprekendheid deed hem bijzonder in
aanmerking komen voor een leerstoel in de nederlandsche taal en welsprekendheid
aan een der op te richten zuidnederlandsche hoogescholen. In 1818 aanvaardde
hij dit ambt aan de gentsche hoogeschool. Het peil, waarop de kennis van zijn
meeste leerlingen stond, noodzaakte Schrant zich vooral aan de practische scholing
in het taalgebruik te wijden. Zijn colleges en practica vonden bij zijn beste leerlingen
veel waardeering. De gentsche geestelijkheid sloeg hem wantrouwend gade. Als
regeeringsadviseur in kerkelijke zaken, zooals de priesteropleiding, het al of niet
toelaten van regulieren, de bijzondere school, heeft Schrant dan ook een dubieuze
houding aangenomen. Ook zijn stille verstandhouding met den gentschen predikant
A. Goedkoop en met het Nederlandsch Bijbelgenootschap, op wier gezamenlijk
verzoek Schrant een vertaling van het Nieuwe Testament begon, en vooral de wijze,
waarop hij trachtte op deze vertaling de kerkelijke goedkeuring te verkrijgen, zijn
niet zonder bedenking. In 1824 verscheen bovendien een herdruk van zijn Leven
van Jesus, die heftig aangevallen werd in den Courrier de la Flandre en in 1825 op
den index geplaatst werd. Onverwijld heeft Schrant zijn volkomen onderwerping
aan dit vonnis betuigd. Door den opstand verdreven, aanvaardde hij in 1831 het
ambt van tijdelijk hoogleeraar in de faculteit der letteren te Leiden. Toegevoegd aan
Siegenbeek, vond hij dezen niet bereid een deel van zijn taak over te dragen. Tot
Siegenbeek's aftreden (1845) gaf hij wekelijks een of twee schaars-bezochte
colleges, gewoonlijk over Vondel; daarna berustte tot 1853 het vak der vaderlandsche
taal, letteren geschiedenis en welsprekendheid geheel in Schrant's handen. Voor
een tijd, waarin zich een omkeer in de taalstudie voltrok, schoot Schrant evenzeer
te kort als zijn voorganger. In geestesbeschaving en levensopvatting, in litterairen
smaak en veelvertakte belangstelling voor onderscheiden studievakken was Schrant,
meer polyhistor dan specialiteit, een waardig vertegenwoordiger van het
achttiende-eeuwsche geleerdentype. Als zoodanig was hij echter te Leiden een
anachronisme. Toch waren zijn geannoteerde uitgaven van Justus de Harduyn
(1830) en Vondel's Johannes de Boetgezant (1840), Gijsbrecht (1851) en Lucifer
(1856) van degelijk gehalte en, wat de zakelijke toelichting betreft, de bewijzen van
uitgebreide en nauwkeurige bronnenkennis. Zijn priesterschap en zijn priesterkleeren
waren een steen des aanstoots voor sommige professoren en vele studenten, die
hij ook tegen zich opzette door een nauwgezetheid bij de tentamens, die dwars
inging tegen de traditie. In de studentenalmanakken verguisd en op zijn colleges
grof gekweld, voelde hij zich in het tijdperk 1845-53 zeer ongelukkig. Ook na zijn
aftreden bleef hij met wetenschappelijk werk bezig, totdat blindheid het hem
omstreeks 1862-1863 belette. Zijn laatste werk was de voortzetting der te Gent
begonnen vertaling van het Nieuwe Testament, waarop hij vergeefs de goedkeuring
van de haarlemsche bisschoppen F.J. van Vree en G.P. Wilmer verzocht. Als
mensch, was Schrant beminnelijk en meegaande tot het uiterste toe, wat hem enkele
malen in eenigszins compromittante situaties heeft gebracht. Al hadden zijn Leven
van Jesus en zijn regeeringsgezinde houding hem van zijn geloofsgenooten
vervreemd, toch was Schrant een Katholiek van stipte orthodoxie en ongerepten
priesterlijken levenswandel.
Zijn portret is gegraveerd door T. Koning en gelithografeerd door Lemonnier en
C.C.A. Last.
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Zie: J.T. B e r g m a n in Levensberichten der Mij. v. Ned. Letterk. 1867 en 1869
(nalezingen); P a u l F r e d e r i c q in Liber memorialis der Gentsche Universiteit
(Gent 1913) I, 10-19, met bibliografie 1, 19-22; Historisch Tijdschrift, Serie Studies
no. 2: Joannes Matthias Schrant I. Autobiografische aanteeheningen, uitgeg. door
G.C.W. G o r r i s S.J., II. Schrant en de katholieke herleving door L.J. R o g i e r
(Tilburg 1932).
Rogier

[Schrant, Nicolaas Antonius]
SCHRANT (Nicolaas Antonius), geb. te Amsterdam 6 Dec. 1791, overl. te Leiden
13 Dec. 1869, broer van den vorige en vader van den medicus J.M. Schrant (dl. III,
kol. 1150), bezocht het gymnasium te Amsterdam, werd later notaris en solliciteur
des Konings te 's Gravenhage, huwde 4 Juni 1820 met M a r i a E v e r a r d , geb.
10 Febr. 1793, overl. 25 Jan. 1867, en vertrok in 1840 naar N.O.-Indië, waar hij in
samenwerking met graaf van den Bosch, zoon van den oud-gouverneur-generaal,
oud-minister van koloniën J. graaf van den Bosch, de thee-cultuur invoerde op diens
landgoed Pondok-Gedeh nabij Buitenzorg op Java en aldaar de plantage ‘Herwijnen’
aanlegde, die hij in 1847 overdeed aan een Chinees. In 1849 werd hij benoemd tot
notaris te Soerabaya. In 1856 repatriëerde hij en vestigde zich te 's Gravenhage;
later verhuisde hij naar Leiden. Zijn ervaringen op Java heeft hij neergelegd in twee
uitvoerige handschriften, die thans berusten op de bibliotheek der r.-k. universiteit
te Nijmegen. Zij bevatten gegevens omtrent de toestanden op Java in allerlei kringen
en omtrent de in zijn tijd veelbewogen geschiedenis der r.-k. missie.
Rogier

[Schroeder, Nicolaus Wilhelm]
SCHROEDER ((Nicolaus Wilhelm), geb. 22 Aug. 1721 te Marburg, overl. 30 Mei
1798 te Groningen, zoon van J o h a n n J o a c h i m S. Laatstgenoemde was te
Marburg hoogleeraar in de oostersche talen.
De naam van Schroeder is met dien der Schultensen in de geschiedenis der
nederlandsche oriëntalistiek nauw verbonden. Hij komt Albert Schultens in diens
goede kwaliteiten het meest nabij en brengt zelfs zijn methode tot grootere
volmaaktheid. Reeds als student in zijn geboortestad stelde hij zich Schultens, wiens
roem overal verbreid was, tot voorbeeld. De titel van de rede, waarmede hij in 1744
het ambt van buitengewoon hoogleeraar in de oostersche talen te Marburg
aanvaardde, doet onmiddellijk aan de oraties van Schultens (dit woordenb. dl. V,
kol. 707 vlg.) denken, n.l. Oratio de antiqua linguae Arabicae origine. Dit is ook het
geval met de rede, die hij hield toen hij, na een kort verblijf in Holland te Marburg
teruggekeerd, aldaar tot gewoon hoogleeraar werd benoemd, de Oratio de causis
defectuum, quibus hodierna linguae Hebraeae cognitio laborat, oppositaque eas
tollendi ratione. In 1747 werd Schroeder voorgoed aan de Nederlanden verbonden
door zijn benoeming tot hoogleeraar in het Grieksch en de oostersche talen, destijds
een vrij gewone combinatie, te Groningen. Uit de Oratio de fundamentis quibus
solida linguae Hebraeae cognitio superstruenda, waarmede hij 14 Juni 1748 dit
ambt aanvaardde, blijkt in sterke mate zijn instemming met Schultens' studierichting.
In 1752 verwisselde hij zijn onderwijs in het Grieksch voor dat in de hebreeuwsche
antiquiteiten.
Intusschen had Schroeder reeds grooten roem geoogst door de uitgave van zijn
Commentarius philologico-criticus de vestitu mulierum Hebraearum ad Jes. III, 16-24
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(1745). Dit geschrift is ook later zeer geprezen. Een hebreeuwsche grammatica gaf
hij in 1766 uit onder den titel Institutiones ad
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fundamenta linguae Hebraeae. Deze grammatica is hier en in het buitenland vaak
herdrukt en bleef hier lang de eenig gebruikte. In 1787 werd er aan toegevoegd een
Appendix institutionum ad fundamenta linguae Hebraieae Chaldaismi biblici
praecepta exhibens. Belangrijke lexicographische werken van Schroeder zijn de
Observationes de origine quarundam Hebraearum vocum (1755-56) en de
Observationes selectae ad origines Hebraeas (1761). Zijn opvattingen over de
tekstkritiek gaf hij weer in een Oratio de causis criticae, quae in sacro V.T. codice
exercetur, comtemtae antehac et neglectae, nunc autem in pretio habitae,
diligenterque excultae (rectorale redevoering van 1787).
Behalve het Hebreeuwsch beoefende hij het Perzisch, het Turksch en het Arabisch.
Reeds in 1739 gat hij uit Quatuor prima capita Geneseos Turcice et Latine etc. Zijn
kennis van het Arabisch was zóó groot, dat men hem den bijnaam gaf van ‘den
Arabier’. Eigenlijke arabische werken heeft hij echter niet uitgegeven. Wel heeft hij
tamelijk veel op dit gebied in handschrift nagelaten.
Een indruk van zijn onderwijs krijgt men uit de vele dictaten, die te Utrecht en
Groningen aanwezig zijn en die handelen over alle boeken van het Oude Testament
alsmede over hebreeuwsche antiquiteiten. De aard van zijn onderwijs blijkt ook uit
de Sylloge dissertationum philologico-exegeticarum, a diversis autoribus editarum,
sub praesidio Alb. Schultens, J. Jac. Schultens et N.G. Schroeder defensarum
(1772-75).
Zie: Allgemeine Deutsche Biographie, 32er Band, i.v.N.W. Schroeder, daar vindt
men ook verdere literatuur over Schroeder vermeld; J. N a t , De studie van de
Oostersche talen in Nederland in de 18e en de 19e eeuw (1929), 74 vlg.
Nat

[Schrijnen, mgr. Carolus Theodorus]
SCHRIJNEN (mgr. Carolus Theodorus), geb. te Venlo 4 Mei 1797, aldaar overl. 5
April 1870, zoon van P e t r u s A n t o n i u s en J o a n n a M a r t i n a
L i n d e m e i j e r , deed zijn lagere studies te Venlo en studeerde vervolgens te Luik,
waar hij 24 Mei 1823 tot priester werd gewijd. Het eerste H. Misoffer werd 26 Mei
1823 door hem in zijn geboorteplaats opgedragen. Op denzelfden dag werd hij
benoemd tot pastoor te Villers-St. Simeon, waar hij slechts twee jaar werkzaam
bleef tot 17 Sept. 1825, toen hij als onder-pastoor naar zijn geboortestad terugkeerde,
waar hij 20 Juli 1829 tot pastoor-deken werd benoemd en den 3. Aug. d.a.v. werd
geïnstalleerd. Onder zijn bestuur werd te Venlo voor het eerst de H. Missie gehouden
door zes Paters Redemptoristen, waaronder de beroemde Pater Bernard (1836,
15-31 Jan.). Den 29. Jan. van dat jaar had er een processie naar en een H.
Kruisplanting in de kapel van Genooi bij Venlo plaats. Bij gelegenheid dezer processie
ontstond er een incident dat voor den deken nadeelige gevolgen had. Toen de
processie door de Maaspoort trok, werden verschillende deelnemers door den
kapitein-plaatsmajoor tegen de borst gestooten en mishandeld. De deken wendde
zich tot genoemden kapitein en deed hem opmerken, dat hij volgens de grondwet
niemand in het uitoefenen van den godsdienst mocht hinderen. Ook maakte hij den
kolonel-commandant bekend met het gebeurde en de plaatsmajoor ontving van zijn
commandant hierover een hevige berisping. De plaatsmajoor gebelgd door de
beschuldigingen van den deken, wendde zich tot de rechtbank te Roermond. Het
proces, over het voorgevallene, waarvan de getuigen 8 Juli voor de militaire
rechtbank te Luik moesten verschijnen, eindigde ten nadeele van den deken, die
door de rechtbank te Roermond tot een dag gevangenis en 25 franken boete werd
veroordeeld, hij ging echter
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in hooger beroep en wendde zich tot de rechtbank te Tongeren, die hem 10 Nov.
geheel vrijsprak en het vonnis der rechtbank te Roermond vernietigde. In 1837
stelde hij de Novene in, die nog altijd zoo vele goede vruchten oplevert. 3 Aug. 1854
werd hij ter gelegenheid van zijn 25 jarig jubilé als pastoor tot geheim kamerheer
van zijn Heiligheid den Paus benoemd en den 10. Febr. 1859 tot kanunnik; hij volgde
ook in genoemd jaar den Hoog Eerw. Heer Oomen als proost van het kapittel der
roermondsche kathedraal op. Tevens was hij Judex-Synodalis. Door zijn toedoen
werd het gasthuis St. Jozef opgericht, waarvan de opening 1 Juli 1861 plaats had.
Ook was hij een groot weldoener der huisarmen. Zijn plechtige begrafenis had
Vrijdag 8 April 1870 plaats. Alle corporatiën der stad waren vertegenwoordigd, ook
de Protestanten en Israëlieten hadden hun afgevaardigde ter bijwoning der
begrafenis-ceremonie gezonden. De H. Mis werd gecelebreerd door mgr. Joannes
Paredis bisschop van Roermond, terwijl T.J. Ariens pastoor te Valkenburg (L.) de
lijkrede hield.
Zie: zijn necrologie in het Venloosch weekblad van 9 April 1870; H.
U y t t e n b r o e c k , De Straten te Venlo, 30, 99; H. O p d e L a a c k , De Missie van
Pater Bernard te Venlo; d e z ., De H. Kruisplanting aan Genooi; d e z ., Twee gevolgen
der H. Kruisplantingsprocessie van 1836 in Nieuwe Venlosche Courant van 2, 16
en Maart 1918; M. H u b . H. M i c h e l s , Geschiedenis van de Loretto-kapel te
Genooi, 84-86, waar het portret van den deken is afgebeeld; d e z .,
Levensbeschrijving van Mgr. Carolus Theodorus Schrijnen, pastoor-deken te Venlo,
handschrift in bezit van Dionysius Schrijnen te Venlo; d e z ., Genealogie der familie
Schrijnen, hand schrift in bezit van denzelfde; Stadsarchief van Venlo no. 1486.
Verzijl

[Schrijnen, Laurentius Fredericus Joseph Hubertus]
SCHRIJNEN (Laurentius Fredericus Joseph Hubertus), geb. te Venlo 5 Maart 1827,
overl. te Velden 2 Dec. 1905, zoon van D i o n y s i u s J o s e p h S. en M a r i a
H e n r i c a C a n j e l s , aanvaardde den geestelijken stand, werd 5 Juni 1852 te
Roermond priester gewijd, was achtereenvolgens kapelaan te Roosteren 10 Oct.
1852, te Helden 15 Oct. 1856, pastoor te Beegden 3 Dec. 1874 en te Velden 28
Febr. 1882, waar hij 17 Juni 1902 zijn gouden priesterfeest vierde. Hij was zeer
gezien bij zijn parochianen. Buitengewoon milddadig jegens de armen, gaf hij alles
weg, wat hij bezat; het is zelfs, naar verhaald wordt, voorgekomen, dat hij al zijn
meubels had weggeschonken, zoodat zijn familie hem van nieuw huisraad moest
voorzien.
Zie: zijn bidprentje; M. H u b . H. M i c h e l s , Genealogie Schrijnen, handschrift in
bezit van D. Schrijnen te Venlo.
Verzijl

[Schukking, Mr. Evert]
SCHUKKING (Mr. Evert), geb. te Meppel 4 Sept. 1778, overl. aldaar 25 Juni 1849,
zoon van L u c a s S c h u k k i n g , handelaar in granen en ‘gecommitteerde’ of
‘rotmeester’ te Meppel en A n n a H a r t g e r s . Hij werd ingeschreven als student
te Groningen 20 Sept. 1796 (nogmaals 23 Jan. 1800), promoveerde aldaar op
stellingen 15 Juni 1799, vestigde zich daarna als advocaat te Zwolle en werd later
burgemeester van Ruinerwold. Hij huwde te Zwolle den 18den April 1805 met
G e z i n a J o h a n n a v a n D e v e n t e r (1777-1855). Hij schreef Beredeneerd
alphabetisch Register op het Ned. Burgerlijk Wetboek (Gron. 1843).
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Zie: L. O l d e n h u i s G r a t a m a en G.R.W. K y m m e l l , Geslachtsregister der
familie Kymmell (Assen, 1887); Ned. Patriciaat, 17de jaar (1927), blz. 312; Album
Stud. Groningen.
Wijnman
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[Schukking, Mr. Lubbertus Matthias]
SCHUKKING (Mr. Lubbertus Matthias), ged. te Beilen 18 April 1740, overl. te Smilde
25 Oct. 1803. Hij stamde uit een oudere tak van hetzelfde geslacht als waartoe de
vorige behoorde en was een zoon van Ds. L u b b e r t u s S c h u k k i n g (1693-1754),
predikant te Beilen en diens tweede vrouw M a r i a C h r i s t i n a K i e r s . Hij
studeerde te Groningen in de rechten (ingeschreven 6 Juli 1758) en had aldaar tot
leermeester prof. F.A. van der Marck, een voorstander van het natuurrecht, waarvan
Schukking eveneens een uitgesproken aanhanger werd. De laatste promoveerde
den 26sten Juni 1764 op een dissertatie, getiteld De symbolica rerum traditione,
quae in Drenthiae republica stoklegginge nuncupatur (Gron. 1764). Bij deze promotie
had het volgende plaats. Schukking had een stelling, die reeds door de
rechtsgeleerde faculteit was goedgekeurd en als volgt luidde: Usum tomen juris
romani grammaticum, historicum, immo & politicum, qua doctrinalem, agnoscimus,
sed usum ejusdem juris forensem legalem in Drenthia negamus (d.i. Het letterkundig,
het historisch, ja het staatkundig gebruik van het romeinsche recht, in zooverre het
ons tot leering strekt, erkennen wij, maar ontkennen het wetverbindend gezag er
van voor onze Drentsche rechtbanken). De rector-magnificus, de professor in de
theologie Paulus Chevalier, die evenals de Classis te Groningen het natuurrecht
verwierp, beschouwde deze stelling als onrechtzinnig en in strijd met het heil der
academie, in verband waarmede hij weglating of uitstel der promotie vorderde.
Schukking liet de thesis weg, maar gaf later een nabericht bij zijn dissertatie uit,
waarin hij de stelling en al de onaangenaamheden, daaruit voortgevloeid,
mededeelde, met bewering dat de stelling noch nieuw noch schadelijk was. De
rector, hierdoor gebelgd, liet hem personeel arrest aanzeggen en dagvaardde hem
voor de Senaat. Schukking violeerde het arrest, deed den eed als advocaat in Drente
en riep in het privilegium fori, bewerende dat hij opgehouden had academieburger
te zijn en alleen justitiabel was in Drente, waarop de rector den 6den Dec. 1764, na
een verklaring van Schukking, de zaak liet zitten. Een en ander werpt een eigenaardig
licht op de aanmatiging der protestantsche geestelijkheid en moet beschouwd
worden als een der oorzaken, dat prof. van der Marck in 1773 uit zijn ambt ontslagen
werd.
Schukking werd schout te Beilen in 1767 en huwde aldaar den 22sten Aug. 1768
met R o e l i n a A l e i d a W i t s e n b o r g . Hij overleed plotseling aan een beroerte
te Smilde, waarheen hij zich als schout had begeven om recht te spreken over de
Kibbelwijk.
Zie: F.A. v a n d e r M a r c k , Waaragtig Verhaal van 't geen omtrent 't
Hoogleeraarsambt van Mr. F.A. van der Marck te Groningen openlijk is voorgevallen,
uit egte stukken en bewijzen (Lingen 1775), blz. 6-11; J.G.C. J o o s t i n g , Catalogus
van de Boekerij Mr. L. Oldenhuis Gratama ('s-Gravenh., 1914), 151, no. 667; verder
de bronnen als bij het voorgaand artikel vermeld.
Wijnman

[Schukking, Ds. Lucas]
SCHUKKING (Ds. Lucas), geb. te Meppel 27 Mei 1803, overl. te Groningen 17
Maart 1855. Hij was de oudste zoon van den rijksontvanger C o r n e l i s H e n d r i k
S c h u k k i n g (overl. in 1856, oudere broeder van Mr. Evert Schukking voornoemd)
en diens tweede vrouw A n n a A l e i d a K n i p h o r s t , doorliep de lagere school
in zijn geboorteplaats en daarna de latijnsche school aldaar onder den rector J.D.
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Wetzels. In Aug. 1821 liet hij zich als student te Groningen inschrijven, waar hij o.a.
onder prof. T.A. Cla-
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risse de kerkgeschiedenis bestudeerde. Na afloop zijner studies als predikant
bevestigd te Peperga en Blesdijke (Oct. 1826), vertrok hij reeds in 1827 naar
Zuidwolde en in 1839 naar Groningen, waar hij tot zijn dood als predikant verbleef.
Men roemt hem als een uitstekend redenaar. Hij huwde te Wolvega den 16den Juni
1833 met A n n a P o p p e en hertrouwde te Veendam den 23sten Juni 1847 met
J o h a n n a W i l h e l m i n a M a r i a M a g d a l e n a S a n n e s .Hijwasmedewerker
aan het tijdschrift Waarheid in Liefde, in welk tijdschrift hij ook door zijn vriend Ds.
P. Hofstede de Groot werd herdacht. Men heeft van hem: De langzame en
ongemerkte voortgang van het Koningrijk Gods. Leerrede (Koevorden 1832); De
mogelijkheid dat het Koningrijk Gods van een volk wordt weggenomen; ter
waarschuwing voorgesteld in een leerrede over Luk. XX: 16 b (Gron. 1840); De
verschijning van Jezus aan Maria Magdalena, eene proeve hoe Christus voor ieder
persoonlijk de levende Heiland is (Gron. 1853).
Een portret van hem in pastel is in het bezit van den heer H.R. Roelfsema te
Voorburg.
Zijn oudere zuster J o h a n n a S c h u k k i n g (1801-81) was de tweede vrouw
van Mr. W i l l e m H e n d r i k v a n V o o r s t , juridisch schrijver en o.a. lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Zie: tijdschrift Waarheid in Liefde, 1851, II; verder de bronnen in het artikel omtrent
Mr. Evert Schukking vermeld.
Wijnman

[Schutte, Hendrik]
SCHUTTE (Hendrik), geb. te Breukelen 13 Febr. 1807, overl. te Leeuwarden 20
Oct. 1860. Hij studeerde te Amsterdam in de godgeleerdheid en werd luthersch
predikant te Leeuwarden 22 Juli 1832. Hij schreef: De huisvriend, overdenkingen
en gebeden .... (vrij vertaald) (Amst. 1830; 2de dr. 1842); De luthersche gemeente
te Leeuwarden in Bijdragen tot de gesch. der evang.-luth. kerk in de Nederl. V
(1844), 185-222.
Zijn portret is gelithografeerd door W. Troost.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten der luth. kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 298.
Knipscheer

[Schijndel, Henricus van]
SCHIJNDEL (Henricus v a n ), geb. te Gemert 9 Juli 1835, overl. te Maastricht 11
Nov. 1911. Zijn verdiensten voor de wetenschappelijke en godsdienstige ontwikkeling
der nederlandsche Katholieken zijn meermalen luide en dankbaar erkend. In 1851
trad hij in de Sociëteit van Jezus. In 1867 begon hij zijn loopbaan als leeraar in de
philosophie te Mariëndaal, daarna der theologie te Maastricht. In zijn vacanties, die
dus voor hem eigenlijk niet bestonden, gaf hij geestelijke oefeningen aan de
geestelijken. Ook wijdde hij al zijn krachten aan de vereeniging ‘Geloof en
Wetenschap’, opgericht met het doel, ontwikkelde leeken tot hooger katholiek leven
op te wekken. Zijn schoonste lauweren oogstte hij echter te Amsterdam, waarheen
hij in 1880 werd overgeplaatst. Daar moest aan de sinds 1873 bestaande
Petrusvereeniging nieuw leven worden ingeblazen, en wat hij zich voornam,
gebeurde. In korten tijd kwam de vereeniging tot den hoogsten bloei; in 1895 vestigde
de gemeente aan de universiteit een leerstoel voor de wijsbegeerte van den H.
Thomas, waarvan hij door zijn ‘Geloof en Wetenschap’, waarin de vroegere

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

Petrus-vereeniging reeds lang was herdoopt, de oprichting mogelijk gemaakt en
voorbereid had.
Kleijntjens

[Segers, Hieronymus of Zegers]
SEGERS (Hieronymus) of Z e g e r s , geb. te Temsche aan de Schelde, zoon van
den schout dezer plaats, trad in de congregatie van het Oratorie 1692. Hij werkte
in zijn congregatie als professor der theologie en werd 1707 superior van het
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Oratorie te Kevelaar. Hij was een der voornaamste strijders voor de jansenistische
richting, die veel aanhangers had in het Oratorie en sinds 1710 tweedracht in deze
congregatie teweegbracht. Hij stond bekend als ‘ad disputandum promptus et
expeditus’, maar heftig en scherp. Toen hij het verzet tegen zijn oversten niet meer
kon volhouden, vluchtte hij 1728 naar Utrecht, waar hij bij zijn broeder Josef, die
volgt, inwoonde en dienst deed bij den pastoor in den Hoek, die ook tot de zoogen.
oud-katholieken behoorde.
Fruytier

[Segers, Josef of Zegers]
SEGERS (Josef) of Z e g e r s , geb. te Temsche (O. VI.), broeder van Hieronymus,
die voorgaat, trad 1703 in de congregatie van het Oratorie met zijn broeder
F r a n c i s c u s , die wegens ziekte het Oratorie verliet en kort daarop overleed. Josef
Segers bleef, evenals zijn broeder Hieronymus, zich verzetten tegen de bevelen en
voorschriften der kerkelijke overheid inzake het Jansenisme. Hierom moest hij het
Oratorie te Ostende verlaten en ten laatste was het hem niet mogelijk meer werkzaam
te zijn in de colleges zijner congregatie, tenzij hij gehoorzaamde en de bulle
Unigenitus onderschreef. Hij vluchtte naar Utrecht 1723 en werd daar kapelaan in
de kerk in den Hoek bij den geëxcommuniceerden pastoor W. Kemp.
Zie: Chronicon Congr. Oratorii D.J. (Ins. 1740) 153, 174, 197, 200, 203, 204, 205,
206, 236; Analectes hist. eecl. Belg. XI (1874), 461; Archief aartsb. Utrecht II, 167.
Fruytier

[Seghers, Daniël]
SEGHERS (Daniël) werd den 5 Dec. 1590 te Antwerpen geboren; zijn moeder,
M a r g a r e t a v a n G e e l , uit de noordelijke provinciën afkomstig, was protestant;
zijn vader, P e t e r S e g h e r s , een zuid-nederl. ‘sydelakencoeper’, was aan den
katholieken godsdienst trouw gebleven. Daniël was een neef van den kunstschilder
G e r a r d S e g h e r s en eveneens een bloedverwant van den niet-onverdienstelijken
schrijver en cistercienser J a c o b S e g h e r s . Na den vroegtijdigen dood des
vaders, keerde de moeder naar de noordelijke Nederlanden terug en nam de jongste
kinderen, waaronder Daniël was, met zich mee. Ofschoon door het doopsel in de
kath. kerk opgenomen, voedde de moeder haar zoon in den hervormden godsdienst
op.
Weldra bleek het, dat de natuur zelve Daniël bestemd had voor de schilderkunst.
Hij werd als leerling geplaatst bij den beroemden meester Jan Breughel, met Pieter
Rubens en Frans Snijders een dergenen, die den titel voerde van hofschilder der
aartshertogen. Daar leerde S. die fijne harmonie van kleurschakeeringen, die een
der grootste verdiensten is van zijn meesterstukken. Reeds in 1611 was Daniël
zoover in het kunstvak gevormd, dat zijn naam door den gildedeken op de lijst der
meester-schilders geplaatst werd. In 1614 keerde S. tot de Moederkerk terug en
trad als leekebroeder in de Sociëteit van Jezus. Spoedig werd S. door zijn oversten
naar Rome gezonden, om zich daar in zijn lievelingsstudie, het bloemenschilderen,
te volmaken. Hij verbleef er een jaar en schilderde ettelijke tafereelen, waarvan de
bloemen, door frischheid van koloriet en levendigheid van kleur, den indruk maken
‘alsof ze natuurbloemen zijn’. In Antwerpen teruggekeerd, schilderde hij in de
Ignatiuskerk met Pieter Rubens, Antonie van Dijck, Cornelius Schut en Gerard
Seghers de bewonderenswaardige kunstgewrochten, die gedeeltelijk door den brand
van 18 Juli 1718 verloren gegaan zijn. Een der meesterstukken van dezen Jezuïet
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is een tot nu toe ongeschonden bewaarde krans van bloemen en vruchten, in het
midden waarvan Rubens zelf met onvergelijkelijke
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teederheid een madonna heeft geschilderd. Van dezelfde hand was het gelaat van
St. Ignatius op een stuk van Seghers, dat in 1718 door de vlammen verteerd werd.
De faam van den kunstlie ven den broeder verspreidde zich weldra in den vreemde;
de keizer van het Duitsche Rijk, de koning van Spanje, de groote keurvorst Frederik
Willem, gehuwd met Louise Henriette van Nassau, wedijverden om een of ander
meesterstukje van Seghers machtig te worden. Seghers vereerde Frederik Hendrik
een schilderij, een bloemruiker voorstellende in een glas, waarom kruipende insecten
zich bewegen. Frederik Hendrik zond op zijn beurt een zeer eigenaardig geschenk
aan den ‘bloemschepper onder God’. In dank voor den heerlijken bloemruiker schonk
hij hem een zwaar gouden kruis, waaraan een rozenkrans gehecht was van tien
geëmailleerde gouden kralen, oranjeappelen verbeeldende en.... voor elken
oranjeappel, zegt men, dien Seghers voor den Prins schilderen zou, kreeg hij verlof,
om een priester zijner orde, onder oogluiking, op het gebied der Vereenigde
Provinciën te brengen.
Vondel, in 1651 op reis naar België, bezocht den broeder schilder in zijn werkplaats
te Antwerpen en schreef met een stuk houtskool op den witten muur de volgende
regels:
De geest van Seghers is een Bij, Waer op de Nederlanders roemen: Zij zuight
haer honighleckernij En geur uit allerhande bloemen.
Een Bij quam op zijn schilderij En geur en kleuren aengevlogen En riep: Natuer
vergeef het mij Dat bloempenseel heeft mij bedrogen.
En in zijn Bespiegelingen van Godt en Godsdienst vergelijkt neerlands grootste
dichter Segher's kleurenpracht met de rijke verscheidenheid der schepping. Na den
dood van Frederik Hendrik ontving Amalia van Solms op eigen verzoek twee
bloemtafereelen van den antwerpschen Jezuïet. Zij deed den kunstenaar met een
brief van dankzegging een gouden palet, 6 gouden penseelen en een gouden
geëmailleerden schilderstok ter hand stellen, waarvan het uiteinde een gouden
doodshoofd droeg met een lauwer gekroond, als zinnebeeld der onvergankelijkheid
en der overwinning op den dood. De kunstig-korte Huygens bezong den ‘gouden
maelstock’ en het ‘gelaurierde doodshooft ten einde van denselven stock’.
Merkwaardig is wat C. Kramm in De levens der kunstschilders blz. 1509 over de
werkzaamheid van onzen bloemschilder mededeelt: ‘Als een bijzonderheid, die niet
algemeen bekend is, - zoo schrijft hij - moet ik verder hier opteekenen, dat er een
verzameling teekeningen van dezen meester bestaat, die voor de geschiedenis van
den tulpenhandel een der krachtigste bewijsstukken is van de dwaasheid van dien
tijd. In den catalogus van P. Wouters, Chanoine de St. Omer, à Lierre en Brabant,
Brux. 1797 komt op blz. 305 voor: ‘Collection de fleurs, les plus belles et les plus
rares du temps, peintes a gouache d'après nature, par le fameux Daniël Seghers,
sur 105 feuilles’. Sinds 1658 leed S. aan een slepende ziekte, waaraan hij in 1661
bezweek.
Schilderijen van zijn hand, meestal bloemenen vruchten-slingers of kransen, met
een portret of heilige in het midden, vindt men o.a. in musea en kerken te Amsterdam,
Antwerpen, Berlijn, Brunswijk, Brussel, Dresden, Stockholm, Weenen.
Zijn portret is door Jan Lievens geschilderd en gegraveerd door P. de Jode, door
P. Pontius naar J. Lievens, door J. Houbraken en R. Collin; ge-
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lithografeerd door Desguerrois naar J.v.d. Pijl.
Zie: H o u b r a k e n , De groote schouwburg der Ned. Kunstschilders I, 140;
F o p p e n s , Bibliotheca II, 537; G o e t h a l s , Lectures I; Volksalmanak 1870; A.v.
W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 613.
Kleijntjens

[Seghers, Hercules]
SEGHERS (Hercules), etser en schilder, werd geb. in 1589 of 1590 wellicht te
Haarlem of (volgens Springer) waarschijnlijker te Amsterdam, en stierf omstr. 1640
te Amsterdam. Als kind kwam hij in de leer bij Gillis van Coninxloo, die in 1585 van
Frankenthal naar Amsterdam was gekomen en in 1607 aldaar begraven is. In 1612
was hij te Haarlem, maar in 1614 huwde S. te Amsterdam met A n n e k e v a n
d e r B r u g g e n , die 14 (volgens anderen 40) jaar oud was. Tusschen de jaren
1614 en 1629 kennen wij verscheidene oorkonden over S.'s schulden; wij kunnen
hieruit opmaken, dat zijn geldnood het grootst was in den middentijd van zijn leven.
Zoo groot was die geldnood, dat zijn vrouw er over klaagde, dat S. het linnengoed
bedrukte en voor zijn etsen gebruikte, terwijl ook het verhaal gaat, dat zijn etsen
van zoo weinig waarde werden geacht, dat de winkeliers, die ze als voldoening van
zijn schuld bezaten, ze gebruikten als zakken. In 1631 woont S. te Utrecht, in 1633
in den Haag, kort daarop moet hij naar Amsterdam gegaan zijn, waar hij stierf,
doordat hij dronken van een trap viel. S. was een eenzaam mensch, een fantast,
wij kunnen dit opmaken o.a. omdat hij, terwijl de andere Hollanders het stoffelijke
in de eerste plaats weergaven, gaarne het stoffelijke in verval, zooals ruïnes,
afbeeldde en wij kunnen dit zien in zijn grootsche berglandschappen waarop geen
vogel, ander dier of mensch voorkomt en waaruit groote melancholie spreekt. Over
zijn etsen en vooral ook over de techniek, waarin deze uitgevoerd zijn, is heel wat
geschreven (zie over den inhoud der verschillende bronnen het boek van Springer,
wat betreft de 18de en 19de eeuw). In de 18de eeuw schijnt hij vergeten te zijn;
toen bezat men enkele kunstwerken van hem, en daarnaast de schriftelijke
overleveringen, maar het verband tusschen beide schijnt pas in de 19de eeuw
hersteld te zijn; het resultaat der kennis dier beide bronnen is nog van weinig gewicht.
Het eerst door Bode en daarna door anderen vindt men meer en meer de aandacht
op H. Seghers gevestigd.
S. was een der eersten, die een soort kleurdrukken vervaardigde, doch het waren
niet de eigenlijke kleurdrukken. Het waren etsen plus één kleur, gewoonlijk van
denzelfden toon als het etswerk (zwart); andere tinten verkreeg S. door het kleuren
van het papier of het linnen vóór of na den druk. Het waren dus een soort
kleurdrukken van 1 plaat en hij deed dit gewoonlijk met olieverf. Zijn etsen zijn
gemaakt in de zuivere etsmanier; bij de niet-ingeverfde drukken is het etsen dun
met, tusschen de lijnen in, witte wijde vlekken, welke later met de hand werden
gekleurd. Soms zijn de kleuren met scherpe tegenstellingen bedoeld en toch
hetzelfde uitgevallen o.a. bij de kerkruïne, de beweening. De indruk, dien zijn etsen
maken, is steeds wonderbaarlijk, het zijn technische probeersels, soms gelukt, soms
mislukt, geheel verschillend van wat te dien tijde en ook later werd gemaakt.
Het is niet bekend, dat S. de alpen bezocht heeft, doch hij was wel in het Luiksche.
Als hij in de alpen geweest is, moet dat omstreeks 1626 geweest zijn; sommigen
meenen ook, dat S. Montenegrijnsche bergen weergaf. Wat betreft de
schildersomgeving, waarin S. leefde en de meesters,
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waarmee hij zich het meest verwant voelde, kan men het volgende zeggen.
Rembrandt heeft twee etsplaten van Seghers in zijn bezit gehad. R. nl. heeft een
etsplaat, waaraan S. vroeger begonnen was na diens dood veranderd en gedateerd
(1643), het is de etsplaat met de drie boomen van R.; de 2de etsplaat, die R. van
S. heeft bezeten is die, waarop R. zijn vlucht naar Egypte etste en die, toen zij in
het bezit van S. was, Tobias en de engel voorstelde naar een ets v.H. Goudt n. het
schilderij v. Ad. Elsheimer (van de vlucht naar Egypte, zoowel als van Tobias en
den engel bestaan afdrukken). Ook bezat Rembrandt, volgens den inventaris van
1656, 6 groote stukken van Seghers, schilderijen dus; tevens kunnen wij een zekere
overeenkomst vaststellen tusschen het schilderwerk van R. tusschen de jaren 1636
en 1640 en S.'s werk. Ook tusschen S. en andere schilders is verband te vinden.
Zoo kwamen na S.'s dood een 9-tal platen van hem in het bezit van A. Waterloo,
die er veel in veranderde, vóór den afdruk. S. moet ook werk van 16de eeuwsche
Duitschers gekend hebben nl. van Baldung Grün, naar wien hij zijn ‘beweening’
etste, en van Altdorfer landschappen in diens eigenaardige manier. S. etste ook
verder nog naar werk van anderen, n.l, naar ‘de schoenmaker’ door J.G. van Vliet,
en naar een italiaansch brons: een steigerend paard. Ook bezaten de schilders Jan
v.d. Capelle en Jac. Marell werk van Seghers en de omstr. 1640 overleden
amsterdamsche kunsthandelaar Joh. de Renialme bezat in 1640 36 schilderijen
van S., waarschijnlijk uit diens nalatenschap.
Men heeft in den laatsten tijd getracht S.'s werk chronologisch te ordenen; wij
kennen een 60-tal etsen van hem, waarvan circa 170 afdrukken bestaan; van die
60 etsen zijn het grootste deel landschappen, verder een zee, een schelp, een
paard, boeken, de beweening naar Bald. Grün. Van deze werken worden tot de
vroege gerekend: de kapel, de bergruïne, de boschweg, de romantische
landschappen; uit iets latere jaren zouden dan zijn: de rustige landschappen, het
gezicht op Rhenen, de Noorderkerk (gebouwd tusschen 1623 en 1626), de groote
boom; aan het einde van deze periode volgt dan de groep van landschappen met
spitse rotsen, het zijn de zoogen. alpenlandschappen. De hierboven aangegeven
ontwikkeling is gevolgd naar de manier, waarop hij ruïnes weergeeft, nl. eerst staat
de ruïne zeer op den voorgrond, dan is er op den voorgrond een kromming van den
weg; daarna vindt men de ruïne op het tweede plan; S. heeft een voorliefde voor
kreupelbosch, duidelijk zijn de steenen van een gebouw en het verweeren van de
oude steenen te zien. Dit minitieus weergeven van den steen toont hoe langzaam
S.'s geest werkte als hij zoo iets onder handen nam, en zoo probeerde hij op tal van
manieren, door telkens weer opnieuw te beginnen, tot het doel te geraken, dat hij
zich gesteld had. Etsen van S. bevinden zich in Amsterdam (Rijks Prentenkabinet),
waar de meeste zijn, in het Britsch Museum te Londen, in het Prentenkabinet te
Dresden, en in de vroegere verzameling van Friedr. August II aldaar, in het
Prentenkabinet te Berlijn, in de Albertina te Weenen; ook bezit de hollandsche
verzamelaar J. de Bruyn te Spiez een ets van Herc. Seghers.
Wat betreft de schilderijen van S.; zijn compositie staat, evenals die van Avercamp,
streng tegenover den idealen barokken geest van dien tijd. Terwijl S. en Avercamp
een indeeling hebben van een horizontaal smal donker en een horizontaal breed
licht deel, is bij de meeste schilders een diagonale indeeling in gebruik, bestaande
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uit een licht en donker deel. Het eigenaardige van S.'s schilderijen is ook, dat hij
meer op de manier van van Eyck dan op die van zijn tijdgenooten als van Goyen,
Ruysdael, Ph. Koninck een soort van vogelperspectief weergeeft, dat doet denken
aan de Japanners. Wij kennen een 10-tal schilderijen van hem of aan hem
toegeschreven: in Florence, Berlijn, Amsterdam, den Haag (?) coll. Bredius, en in
de vroegere verzameling Hofstede de Groot, thans Rijksmuseum. Ook zijn er een
drietal teekeningen van hem bekend, die veel overeenkomst vertoonen met zijn
etsen.
Zie: J. S p r i n g e r , Die Radierungen des Herc. Seghers (1910-12) (Veröffentl.
der Graph. Gesellschatt); aant. Rijks Prentenkabinet te Amsterdam v.d. Kellen en
verdere gegevens aldaar; K. P f i s t e r , Hercules Seghers (München 1924); A.
S t h e e m a n : artikel in de N. Rotterd. Courant en J.Z. K a n n e g i e t e r in het
Handelsblad naar aanleid. v. tentoonstelling Prentenkabinet te Amsterdam 1931;
W. F r a e n g e r , Die Rad. des Herc. Seghers. Ein Physiognomischer Versuch
(München, Leipzig 1922); J.v. D i j k e , The Rembr. drawigs and etchings (New-York
en Londen 1927); W. S t e e n h o f f , Herc. Seghers (Amst. 1924); W. B o d e , Preuss.
Jahrbuch (1903) XXIV, 179; De Gids, Oct. 1931; A. B r e d i u s in Oud- Holland
(1892 en 1898), 1; A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II, 615; W. B o d e ,
Die Meister der holl. una vläm. Malerschule (Leipzig 1917), 146; J o h a . d e J o n g h ,
Het Hollandsche landschap in ontstaan en wording ('s Gravenh. 1903), o.a. 107;
Preuss. Jahrbuch 1931; A.M. H i n d , A short History of engraving and etching
(London 1911), 169, 305, 182, 180, 355; P. K r i s t e l l e r , Kupferstich und Holzschnitt
in vier Jahrh. (Berlin 1911), 354, 376, 381, 502, 531; C. H o f s t e d e d e G r o o t
in Oud- Holland (1927), 49; J. G o u d s t i k k e r in Oud- Holland (1929).
J.M. Blok

[Seidel, Albertus Johannes Jacobus]
SEIDEL (Albertus Johannes Jacobus), geb. te Rotterdam 13 Jan. 1867 (als zoon
van den onderwijzer L u k a s S e i d e l en A n n a F r e d e r i k a H o e n ), overl. te
Velp 23 Jan. 1906, letterkundige. Reeds op jeugdigen leeftijd hield hij zich bezig
met letterkundigen arbeid. In 1885 schreef hij een tooneelstuk, Francesca's Huwelijk
geheeten, dat met succes door het Nederlandsch Tooneel werd opgevoerd. Hoewel
een verdienstelijk werk, kan dit stuk niet in de schaduw staan van zijn latere
tooneelwerken, als De Roekeloozen (1890), Koningin Leontine (omstr. 1892), enz.
en zijn libretto's (b.v. Het was een scherts ....). Zijn belangrijkste werk was
ongetwijfeld Het Godsgericht, drama in drie bedrijven, geschreven tusschen 1894
en 1896. Slechts dit laatste stuk werd gedrukt en wel fraai geïllustreerd in Elsevier's
Maandschrift (Juni 1905). Het heeft alle eischen, die aan een goed drama te stellen
zijn, pittige vloeiende verzen, een krachtige en zuivere karakterteekening, spannende
intrigue en uitmuntende tooneelgeschiktheid; een opvoering beleefde het echter evenmin als Seidel's andere oorspronkelijke stukken, behalve het eerstgenoemde
- nimmer. Talrijk zijn evenwel de door Seidel in opdracht van tooneeldirecties metrisch
vertaalde of bewerkte stukken, die wèl werden opgevoerd.
Seidel, die te Amsterdam woonachtig was, verrichtte aldaar velerlei journalistieken
arbeid. Hij was geruimen tijd redacteur van De Echo. In dit dagblad en in De
Amsterdammer schreef hij talrijke artikelen. Ook was hij redacteur van bladen van
minder belang, als De Bakkerscou rant. Hoewel zijn inkomsten niet ruim vloeiden,
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leverde zijn journalistiek werk hem voldoende op om van te leven. Dit veranderde
later, toen de tering, die zich sinds 1890 bij hem openbaarde, meer en meer veld
won en hem geregeld bureauwerk onmogelijk maakte. Door een en ander werden
de levensomstandigheden van Seidel, die weinig gewaardeerd werd en buiten den
kring van zijn bekenden nauwelijks bekendheid genoot, langzamerhand zeer droevig.
In 1902 was hij nog litterair adviseur van een amsterdamsch tooneelgezelschap
onder directie van A.D. Loman Jr. en redacteur van het door dit gezelschap
uitgegeven periodiek, genaamd Mededeelingen van het Amsterdamsch Lyrisch
Tooneel (23 nos., verschenen van 30 Aug. 1902-31 Jan. 1903 bij J.R.A. Schouten
te Amsterdam). Dit blad bevat verschillende artikels en bijdragen van Seidel's hand,
o.a. een bewerking van G o e t h e 's Faust naar de vertaling van J.J.L. ten Kate. De
Faust werd dan ook in deze bewerking door het lyrisch tooneel opgevoerd. Op het
eind van zijn leven, toen hij reeds te Velp woonachtig was, voltooide hij in uiterst
benarde omstandigheden Langs wegen van het toeval, roman van misdaad en
passie (Amst. 1905, 2 dln., herdr. Amst. 1924), een vlot geschreven roman, waarvoor
hij van den uitgever slechts ƒ 80 ontving; het is volstrekt geen realistisch werk, zooals
de titel zou doen vermoeden.
Van zijn verdere werken noemen wij nog: gedichten, verschenen in het
Zondagsblad van het Nieuws van den Dag, de Tribune, de Kunstwereld, b.v. Dona
Juanita (onvoltooid), het Portretje, Wanhoop, Naïef en Niais; sonnetten, verschenen
in het maandschrift Nederland; feuilletons in proza, verschenen in het Nieuws van
den Dag (waarin ook verscheen Seidel's eersteling Beatrijs). Seidel vervaardigde
ook den zeldzaam mooien tekst voor A.D. L o m a n 's opera Violantha of de vrouw
in het geel, voor Aladijn en andere libretti. Ook leverde hij een metrische vertaling
van den Egmond van G o e t h e en vertaalde hij uit het Fransch van F r a n ç o i s
C o p p é e , De Sandwich-man (Amst. 1890), uit het Duitsch van H e i n e , William
Ratcliff enz. Op zijn sterfbed schreef hij nog eenige gevoelvolle gedichten, die door
M o r e s c o in zijn hieronder geciteerd artikel zijn bewaard gebleven. Seidel kantte
zich in zijn gedichten tegen het streven der tachtigers.
Ten slotte wordt hier nog vermeld, dat Seidel in het Weekblad van het Recht
overzichten en artikelen schreef op juridisch gebied.
Seidel was gehuwd met G e e r t r u i d a H e l s l o o t , die thans nog in leven is.
Zie: M. M o r e s c o , Een levensschets van een jong dichter in de Wereldkroniek
12e j., no. 46 (10 Febr. 1906), blz. 733, met portret; Brinkman's Catalogus; berichten
van tijdgenooten.
Wijnman

[Sem, Joannes Franciscus]
SEM (Joannes Franciscus), geb. te Amsterdam 1777, overl. te 's Gravenhage 23
Jan. 1843.
Hij studeerde te Rome aan het College de Propaganda Fide. Bij den inval der
Franschen in 1798 werd hij gevangengenomen en bleef vier maanden opgesloten
in den Engelenburcht. Hij had zich aangesloten bij de Paccanaristen, met wie hij na
in Venetië verbleven te hebben, naar Rome wederkeerde, waar hij zijn studiën
voortzette aan het college van Sint Silvester. Waar hij, na zijn terugkeer in Holland
het eerst werkzaam is geweest, is onbekend. Het eerst treffen wij hem aan als
kapelaan van het Maagdenhuis te Amsterdam, daarna werd hij in 1814 pastoor te
Gouda. In 1820 werd hij benoemd tot pastoor aan de St. Jacobskerk te 's Gravenhage
en landdeken van Delfland.
Kleijntjens
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[Septius, Mathias]
SEPTIUS (Mathias), geb. te Peer, zoon van D e n i j s M a t h i j s s e n S e p t i u s ,
(schepenacte van Oss, 16 Jan. 1634), was in 1621 president van het Bosch-college
te Leuven. In 1623 werd hij pastoor te Oss, als opvolger van Jos. Brouwers (dl. VIII,
kol. 225).
Toen in 1629 de pastoors in de Meijerij van 's Hertogenbosch hun kerken aan de
predikanten moesten afstaan, weigerde Septius hardnekkig de sleutels der kerk
over te geven en werd, om zijn tegenstand, in 1633 te 's Hertogenbosch gekerkerd,
waar hij 15 maanden op de gevangenpoort doorbracht.
In Oss teruggekeerd bleef hij, tot den vrede van Munster, in het bezit der kerk.
Hij overleed in 1649 (zie S c h u t j e s , Gesch. Bisd. 's Hert. dl. V, pag. 448, en W.
M e i n d e r s m a , Pogingen tot invoer der hervorming in de Meijerij in 1629-1633,
in Taxandria, jg. 17).
In een schepenacte van Oss, van 3 Febr. 1634 wordt genoemd een zuster van
Matthias Septius, C a t h e l i n a , volgens een kantteekening gehuwd met Jan Peeters.
19 Jan. 1677 huwde te Oss een Cathelina Septius, weduwe van Hendr. Gerrits van
Duijfhuissen, met Jan de Reuver, weduwnaar, oud pres.-schepen van Macharen.
In een acte van 1 April 1681 wordt zij genoemd als overleden.
Cunen

[Sergeant, Johannes]
SERGEANT (Johannes), geb. te Schiedam omstr. 1610, overl. te Amsterdam omstr.
1650, kunstschilder. Zijn vader T h o m a s J a c o b s z S e r g e a n t (omstr.
1585-1650) had zich omstr. 1605 te Amsterdam als fransch schoolmeester gevestigd
en huwde aldaar in 1607 met L i j s b e t h v a n O u k o o p ; na een tijdelijk verblijf
te Schiedam, wordt hij wederom te Amsterdam vermeld als lid van de Brabantsche
Kamer (1613). Later kocht hij een drukkerij (1627); bij L e d e b o e r komt hij dan
ook van 1631-34 voor als uitgever ‘achter de Westerkerck in St. Jacob’ (thans
Westermarkt 6); tevens vermeldt deze schrijver hem als teekenaar. Te zijnen huize
woonde in 1634 de beroemde René Descartes (dl. VI, kol. 395 e.v.), die bij Sergeants
dienstbode Helena Jansdr. een kind verwekte. De Alliance Française heeft in 1920
een gedenksteen in het nog bestaande huis geplaatst.
De zoon was in 1625 op school bij Guilliam Willemsz van Coppenol, fransch
schoolmeester te Haarlem (vader van Lieven, dl. VII, kol. 322) en blijkbaar tevens
bij een schilder aldaar in de leer. De regenten van het Walenweeshuis te Amsterdam
droegen hem in 1632 op voor ƒ 40 te maken ‘ung tableau des orphelins jouants,
pourvu soit bien et naifvement faict pour servir de prospects aux passants’. Hij
huwde met A n n a R e i n i e r s d r . en testeerde den 10den Juli 1645, wonende op
de ‘Cloveniersburgwal bij de Boshuyssluys op de houck van 't boerensteechien’.
Zonder kinderen moet hij overleden zijn tusschen 10 April 1647 en 29 Febr. 1652.
Na zijn dood dreef zijn weduwe een kunsthandel in ‘de Betaniestrate boven de
groene Steur’.
Schilderijen van de hand van Johannes Sergeant zijn tot dusverre nog niet voor
den dag gekomen.
Zie: J. S i x , Johannes Sergeant in het Amsterdamsch Jaarboekje, 1899, 71 e.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, 719 e.v.;
Oud-Holland, 1904, 158; J.A. W o r p , Geschiedenis van den Amsterdamschen
Schouwburg, 28.
Wijnman
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[Serjans, Jacobus]
SERJANS (Jacobus), geb. te Zierikzee 23 Dec. 1587, overl. te Mechelen 8 Dec.
1622. Hij onderscheidde zich vooral door zijn ijver om andersdenkenden tot de
katholieke kerk te brengen. Hij scheen een bijzondere gave te hebben hen
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voor zich te winnen en hun vooroordeelen weg te nemen. In 1606 was hij ingetreden
in het no viciaat der Sociëteit van Jesus. In de laatste maanden van zijn leven
bekeerde hij meer dan honderdzestig Protestanten, Lutheranen zoowel als
Calvinisten. Spinola had in 1622 het beleg voor Bergen op Zoom moeten opbreken;
dientengevolge waren Antwerpen en Mechelen overstroomd met zieke soldaten.
Wie geen plaats meer vond in de overvolle gasthuizen werd op straat of plein
neergelegd. Alleen lettend op hun nood gingen de Jezuïeten overal bij de kranken
rond om de lichamen te verzorgen en geestelijken bijstand te verleenen. Te Mechelen
bezweken in één maand vier Jezuïeten als slachtoffer van hun naastenliefde,
waaronder ook P. Serjans.
Zie: Imago primi saeculi, p. 794.
Kleijntjens

[Servatius, Joan Pieter]
SERVATIUS (Joan Pieter), geb. te Maastricht 2 Jan. 1752, overl. te Zuidlaren (Gr.)
25 Mrt. 1819. Hij trad in dienst bij het staatsche leger, waarin hij het tot majoor
bracht. Daarna werd hij ontvanger te Zuidlaren.
In 1784 huwde hij met G e r h a r d i n a F o c k e l i n a E n g e l h a r d (zie Nic.
Engelhard (2) dl. VIII, kol. 477). Zijn broer W i l l e m S., geb. te 's Hertogenbosch
1756, overl. na 1819, was chirurgijn-majoor en huwde met haar zuster M a r i a
Wilhelmina Engelhard.
Zie voor hem en den volgende: Alg. Ned. Fam. blad VIII (1891); naar
aanteekeningen van J.C.E. Bartelds.
Kossmann

[Servatius, Willem Nicolaas]
SERVATIUS (Willem Nicolaas), zoon van den voorgaande, geb. omstr. 1785 overl.
in de Preanger 1827. Hij ging naar Indië, waar zijn oom Nic. Engelhard genoeg
invloed bezat om hem voort te helpen. Daar is hij o.a. resident van Cheribon geweest;
bij zijn overlijden resident van de Preanger Regentschappen. Met Andries de Wilde
(dl. VII, kol. 1322) en met zijn genoemden oom was hij eigenaar der landen Tjiawi
en Tjitoeroeg. Zijn broer J o a n P i e t e r heeft ook zijn fortuin in Indië gezocht, waar
Nic. Engelhard hem op zijn landgoederen te werk gesteld heeft.
Hij was gehuwd met S a r a C a t h a r i n a S e n n v a n B a s e l , dochter van Mr.
W i l l e m A d r i a a n en van T h e o d o r a J a c o b a v a n R i e m s d i j k .
Zie ook: d e H a a n , Priangan I (Batav. 1910); naar aanteekeningen van J.C.E.
Bartelds.
Kossmann

[Sevin, Herman]
SEVIN (Herman), met zijn kloosternaam pater A l e x a n d e r a S. J o a n n e
B a p t i s t a genaamd, Karmeliet der oude orde, geb. te Brussel 1715, overl. te 's
Gravenhage 23 Juni 1781, oud 66 jaar, sinds 47 jaar geprofest en 42 jaar priester.
Hij werd in zijn klooster te Antwerpen begraven, waar hij zijn geloften had afgelegd
en werkzaam geweest was als biechtvader en prediker. Volgens de lijsten van pater
van Lommel (Arch. aartsb. Utrecht), waarop hij echter verkeerd Serin genoemd
wordt, was hij sinds 1756 of 57 als kapelaan verbonden aan de kapel van den gezant
van Portugal in den Haag en zorgde hij voor de talrijke Katholieken der stad, die
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aldaar kerkten. F r a n s D e s i r é d e S e v i n van de orde der Minimen was
waarschijnlijk zijn oom (Biog. nat. Belg. XXII, 353).
Zie: Graf- en gedenkschriften prov. Antw. V, 352, 356, 357: Archief aartsb. Utrecht
IV, 142, VIII, 115, 334.
Fruytier

[Séwel, Willem]
SÉWEL (Willem), een 18e-eeuwsche taal- en geschiedkundige, was van engelsche
afkomst. Zijn grootvader W i l l i a m S e w e l ‘een Fijnschilder’, kwam begin 17e
eeuw ‘nevens andere
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Bruynisten uyt Engeland om zijn gemoed vrijer hier te lande te moogen beleeven’
en vestigde zich in Utrecht. Zijn vader, ‘grooter liefhebber van de Latijnsche dan
van de Hollandsche taale en juist niet de netste speller’, schreef zich J a c o b
W i l l e m s z . Z e e n w e l . Hij ging van de Brownisten tot de vlaamsche
Doopsgezinden, waartoe zijn vrouw J u d i t h Z i n s p e n n i n g behoorde, over en
samen voegden zij zich omstr. 1657 bij de Kwakers. Hun zoon Willem, in 1654 te
Amsterdam geboren, nam weer den ouden familienaam aan, er een accent waarmee
hij op voorbeeld van Nil. Vol. Ard. graag werkte, aan toevoegende. Al vroeg toonde
W. veel hart en aanleg voor talen. Op zijn 11e jaar - zoo vertelt hij in de Boekzaal
van 1708 - leerde hij van een hoogduitsch student, ‘die niet dan zeer gebreklijk
Nederduytsch schreef en mij in mijn 13de jaar verliet’, Latijn, waarin hij zich verder
bekwaamde evenals in het Engelsch, Hoogduitsch en Fransch. Reeds op zijn 14e
jaar had hij de Tweespraak van de nederduytsche Letterkunde van I.L.B. ‘met
naauwkeurige opmerkingen gelezen’. Met les geven aan kinderen - o.a. aan Pieter
Langendijk, die als 10-jarige door moeder, zoo niet een bloeddan toch een
geloofsverwante van Séwel, bij hem in huis werd gedaan - en met vertalen en
schrijven trachtte hij zijn kost te verdienen. Jarenlang was hij bezig soms op verzoek
of uit ‘ernstige begeerte eeniger Liefhebberen’, ‘met overzettingen uit verscheyden
taalen’, meerendeels lijvige boeken, ‘onaangezien ik reeds onder anderen arbeid
als verkropt was’, ‘daarbij steeds beijverd om het oorspronkelijke zo klaar en
uytdrukkelijk naa te volgen’ ‘de zuyverheid onzer taale, die hem door Hooft en Vondel
lief was geworden, te handhaven’. Die andere arbeid was behalve zijn meewerken
aan de Nederd. Amst. Courant en het verzorgen, van 1702 tot 1705, van de
Tweemaandelijke Uyttrekselen van alle eerst uytkomende Boeken, in 1692 door
Rabus begonnen (in 1705 herdoopt in Boekzaal der Geleerde Wereld), het opstellen
van de Historia der Quakers (1717), gedurende meer dan 25 jaar ‘telkens hervat
en bijna tweemaal herschreven’ onder toevoeging van afschriften van authentieke
stukken en andere gegevens uit Engeland; maar bovenal bestond die arbeid in het
maken van zijn Engelsch-Nederduitsch woordenboek, dat levenslang zijn
lievelingswerk bleef en zijn naam heeft gevestigd. In 1691 verscheen de eerste
druk; na 15 jaren volgde de tweede, in het engelsche deel ‘met veele duyzend
woorden en veele spreekwijzen uyt verscheyden schrijvers verrijkt, alsmede met
een kort vertoog wegens de Engelsche spraakkunst en eene naauwkeurige
beschrijving noopende de uitspraak van het Engelsch’, en in het nederlandsche
deel met ‘a brief and compendious Dutch grammar’. Dien moeilijken arbeid, die
‘mijne krachten gesleeten heeft, heb ik nógtans met lust ten eynde gebragt’ en voor
een derden druk bleef hij geregeld aanteekenen ‘wat mij als nut en noodig voorkomt’.
In den eersten druk van het eng.-nederd. Woord.b. had hij ‘hoewel wat bekrompener
al eene Nederduytsche spraakkonst aan de Engelschen vertoond, die zulk een
genoegen aan 't Gemeen gaf, dat zij, sedert in kleyn formaat gedrukt zijnde, zo wel
ontfangen geweest is, dat ze nu (1708) al ten vierden maale in 't Engelsch, t'elkens
met eenige vermeerderinge zich aan de waereld vertoond heeft. Dit gaf aanleyding
aan sommigen om te wenschen, dat zij die ook in onze taale konden leezen; 't welk
mij tot een spoor heeft gestrekt, om dat opstel op nieuws te verschrijven, het met
veele bedenkingen te vergroo-
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ten en in een Nederduytsch gewaad mijnen landgenooten aan te bieden’. De
Nederduytsche Spraakkonst (1708) ‘ter onderrechtinge der onkundigen’ klaar en
beknopt gesteld, met tal van voorbeelden en met treffende opmerkingen en
onderhoudende uitweidingen over de beteekenis en afleiding van woorden, en over
de ‘gemeene spraak’, bleek welkom: in 1711 was een tweede druk noodig, die zeer
vermeerderd verscheen, o.a. met bijvoegselen, waarin S. trachtte ‘den oorsprong
van veele woorden na te speuren’; - die naspeuringen ‘moogen anderen tot een
spoor weezen om en naar de wijze van Vossii Etymologicum den oorsprong onzer
taale verder op te delven’. S. verzekert meer dan eens, dat zijn spraakkunst ‘mijne
eygene Vinding is; eygen reedsel’, alhoewel hij bekent, Nijloe's Aanleyding tot de
nederduytsche taal (1703), D. van Hoogstratens Aanmerkingen over de Geslachten
(1700) en Moonens spraakkunst (1706) ‘doorbladerd’ te hebben, evenals voor den
2en druk (1711) ‘eenige zaaken uit Chr. van Heule's Spraakkunst (1708) ontleend
te hebben’. Van S.'s belezenheid getuigen zijn aanhalingen in de twee laatste
hoofdstukken van zijn spraakkonst: in dat ‘van de zinscheydingen’ uit het Oude en
Nieuwe Testament, in dat ‘van de Maatklank’ (prosodie) uit Melis Stoke, Spieghel,
Coornhert, Hooft, Vondel en Antonides, in welk hoofdstuk hij tevens proeven geeft
van berijming van latijnsche verzen, zooals reeds vroeger in zijn vertaling van een
der 16 satiren van Juvenalis.
De onvermoeide werker, ‘ten dienste der ongeleerde menschen’ zooals zijn
tijdgenoot D. Havart, med. doct., hem roemt, werd in het laatst zijns levens ‘met
ziekten en tegenspoeden bezogt’. Hij overleed in Amsterdam 13 Maart 1720.
S. was in 1681 getrouwd met J a c o m i n a B o e k e n o g e n , die hem één zoon
en drie dochters schonk.
S.'s werken in chronologische volgorde zijn (behalve een 12-tal pamfletten, in zijn
tijd verschenen, uit het Engelsch vertaald, en waarvan een enkel hieronder wordt
genoemd):
Zonder kruis geen kroon, uit het Eng. van W. P e n n (Amst. 1687); Goede raad
aan de Kerke van Engeland, Mitsgaders de Roomsch-Catholijken en Protestantsche
Dissenters (Amst. 1687, pamflet); D.J. J u v e n a l i s , 13e Berispdicht. In
Nederduytsche verzen vertaald (reeds in 1679) en met eenige aantékeningen
voorzien (Amst. 1687); Onderzoek wegens de eyndoorzaaken der Natuur-Dingen
door B o y l e (Amst. 1688); Kort begrip van de histori der Reformatie van de kerk
in Engeland. Uyt het Engelsch van G i l b e r t B u r n e t . Met kopere plaaten vercierd
(2 dl. Amst. 1689-90); Zeedelessen des Evangeliums, naar het Eng. van L u c a s ,
2e dr., vermeerderd met eene predikatie door B. C a l e m y (Amst. 1693); Gezang
aan den Koning, op Z.M.'s aankomste in Holland in 1695 (Amst. 1695, pamflet); Het
Leeven en Afbeelding der Vorstinne Maria de Tweede door dr. G i l b e r t B u r n e t ,
bisschop van Salisbury (Amst. 1695, pamflet); Het Leeven van Sixtus den Vijfden.
Uyt het Italiaansch van G r e g . L e t i (Vita di Sixto V. Amst. 1693) vertaald en met
een naauwkeurig Register voorzien (2 dl. Amst. 1695; 4e vermeerd. dr. 1722);
Inleyding tot eene Historie van Engeland tot den dood van Willem den Veroveraar
door Sir W. T e m p l e (Amst. 1697); Onderzoek van 's menschen gelukzaligheyd,
naar het Eng. van L u c a s (1e dl. Rott. 1697; 2e dl. ald. 1699); Memorien van
Edmund Ludlow (Engelsche geschiedenis onder Karel I en onder Cromwel tot
herstelling van Karel II (2 dl. Amst.
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1698); Nieuwe Reystogt (1679-91) naar het Eng. van W. D a m p i e r ('s Gravenh.,
1698; 2e dr. 1771); A large Dictionary English and Dutch in two parts; to which is
added a Grammar for both Languages, wherein each Language is set forth in its
proper form; the various signification of the words being exactly noted and abundance
of choice phrases and proverbs intermixt. Groot Woordenboek der Engelsche en
Nederduitsche talen (2 dl. Amst. 1691; 2e dr. 1706; herdr. in 1727, 1735, 1754,
1766); Waare Afbeelding der eerste Christenen. Volgens hun leevend Geloof en
Heylig Leeven; een kerkelijke Historie. Uyt het Hoogduytsch van G o d f r i e d
A r n o l d 2 dl. Met kopere plaaten vercierd (Amst. 1700-01); Alle de Werken van
Flavius Josephus, behelzende 20 boeken van de Joodsche Oudheyd of Histori der
Jooden, 't verhaal van zijn eygen Leeven enz. Volgens de overzetting van
D'A n d i l l y . Met kopere plaaten. (Amst. 1704, 2e dr. 2 dl. ald. 1722); De aaloudheden
van Rome. Naar het Eng. van B a s i l i u s K e n n e t . Met kopere plaaten vercierd
(Amst. 1704); Nederduytsche Spraakkunst, waarin de gronden der Hollandsche
Taal naauwkeuriglijk opgedolven, en zelfs voor geringe verstanden, zo ten aanzien
der Spellinge als Bewoordingen, duydelijk aangeweezen zijn (Amst. 1708, 2e dr.
doorg. veel vermeerdert en met eene Lijst van de geslachten der Naamw., die onder
geene vaste Regelen betreklijk zijn, nevens eene Verhandeling van de Rede-konstige
Figuuren enz. verrijkt. ald. 1712; 3e dr. 1733, 4e dr. 1756); Aanmerkingen op het
Boekje, genaamd de Spelling van A. Moonen in eenen Brief verdeedigd (Amst.
1708); Verhandeling van de gelukzaligheyd der Vroomen en de Straffe der Godloozen
in de toekomstige Werreld, behelzende bewijzen van de onsterfelijkheyd der ziele
en het Onsterfelijk Leeven. Uyt het Eng. van W. S h e r l o c k (Rott. 1708); Het Gevaar
van valsche Broederen Zo in de Kerk als in den Staat, vertoond in eene Predikacie
in de Domkerk van St. Pauls, den 16. Nov. 1709. door H e n r y S a c h e v e r e l l
(Amst. 1710, pamflet); Misslagen aan weerskanten of Schetsen van de Eerste
Oorzaak, den Voortgang en de verderflijke gevolgen van de verdeeldheden der
Engelsche Landaard; Toonende Dat de Hoofden en Leydslieden van wederzijden
altoos de ligtgeloovigheid hunner bijzondere partijen misleid hebben; Koning Davids
Val en Wederoprijzing. In dicht beschreven. (Amst. 1713); Historie der Quakers.
Van de Opkomste (onder Karel I), Aanwas, en Voortgang der Christenen bekend
bij de naam van Quakers, ondermengd met de voornaamste Staatsgeschiedenissen
in dien tijd in Engeland voorgevallen. En met Authentieke stukken voorzien (Amst.
1717); Histori des O. en N. Testaments, verrijkt met omtrent 400 printverbeeldingen
in koper gesneeden. Uyt het Fransch van D a v i d M a r t i n (Amst. 1722. 2 dl.).
Op zijn 51e jaar schilderde hem Gerrit Rademaker, welk portret de uitgever F.
Halma, die hem in 1708 ook een gedeelte van den arbeid aan zijn
Fransch-Nederduytsch Woordenboek overdroeg, voor den jaargang 1705 van de
Boekzaal der geleerde Werreld plaatste met een vierregelig onderschrift. Zijn portret
is gegraveerd door J. de Latee naar G. Rademaker en door J.C. Philips.
Zie: W i t s e n G e y s b e e k , Biogr. A.C. Wdb. V, 282; W a g e n a a r , Beschrijving
van Amsterdam, III, 234; Boekzaal der geleerde Werreld, 1705; Navorscher XIV,
269, 303, 329; XV, 8; W. d e H o o g , Az., Studien over de Ned. en Eng. Taal- en
Letterk., 2 dl. (Dordrecht, 1902-03), 2e dr. (1909), I, 20; J.A. A l b . T h i j m ,
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Werken, Deel VIII, Verspreide Verhalen 3e dl., 152 (Bussum, 1920); Nieuwe Taalgids,
16e jrg., 282-285.
Zuidema

[Sibilla, Gijsbert Jansz]
SIBILLA (Gijsbert Jansz), geb. te Weesp omstr. 1597, overl. aldaar omstr. 1660,
kunstschilder. Hij was een zoon van J a n S i b i l l a en L i j s b e t h C l a e s d r . Van
zijn levensomstandigheden is weinig bekend. Reeds op 14-jarigen leeftijd maakte
hij voor notaris Bruiningh te Amsterdam zijn testament, waarbij hij zijn moeder tot
erfgename instelde (30 Jan. 1612). Vermoedelijk ging hij daarna te Amsterdam in
de leer bij Lastman of een ander schilder uit diens omgeving. Op 31 Mrt. 1631
maakte hij voor den weesper notaris van Leyden wederom zijn testament. In de
jaren 1634, 1637, 1640, 1644 en 1647 was hij burgemeester van Weesp. De tijd
van zijn overlijden is onzeker. Hij was gehuwd met G e e r t j e W i l l e m s d r , die
als zijn weduwe op 30 Nov. 1672 te Weesp haar testament maakte, doch kort daarop
overleed. Als haar erfgenamen stelde zij in haar dochter C l a e s j e en haar
kleindochter O o p j e C o r t , dochter van O o p j e S i b i l l a . De nagelaten goederen
werden in verband met den inval der fransche troepen in ons land (1672) te
Amsterdam in veiligheid gebracht; de in 1675 opgemaakte inventaris bevat vele
schilderijen van Sibilla.
In het stadhuis te Weesp bevindt zich van Sibilla het Oordeel van Salomo (1635),
benevens een regentenstuk (1652), terwijl in het St. Bartholomeus gast- en
armenweeshuis aldaar een afbeelding bewaard wordt van een huis van
barmhartigheid. Een ofterscène (1644) en een kruisafneming (1647), beide indertijd
in den kunsthandel en afgebeeld in B r e d i u s ' Künstler-Inventare VII, 206, verraden
den invloed van Lastman; het eerste is gesigneerd Ghijsbert I. Sijbilla. Verder bevindt
zich in de voorm. verz.-Prins Lubomirski in het slot Przevorsk (Galicië): Christus de
kinderen zegenend, gesign. G.J. Sijbilla fec. 1635; in het Museum te Darmstadt:
Solon voor Croesus; op de tentoonstelling te Berlijn: een kind met een hondje op
den schoot (1646, vm. verz. Mannlich-Lehmann). In inventarissen en catalogi komen
nog voor: het vinden van Mozes (Amst. 1661), de ontmoeting van Maria en Elisabeth,
benevens als pendant de ongeloovige Thomas (Rott. 1758), de terugkeer van David
met het hoofd van Goliath uit 1650 ('s Gravenh. 1770), Christus met de
Emmaüsgangers (Gouda 1792), verkondiging aan de herders (Gron. 1863) enz. De
inventaris van zijn nalatenschap bevat o.a. nog: Jerobeam, Maria en Jozef, een
ontbijt, Ulysses, Vanitas, een landschapje, Paulus, een vrouwtje aan den put, Judlth
en Holophernes, de vier Evangelisten, Loth enz.
Van een dochter van G e r r i t J a n s z S i b i l l a , den broeder van Gijsbert, stamde
af de bekende Jan Swammerdam (zie prot. not. H. Schaeff te Amsterdam dd. 19
Febr. 1637).
Zie: R. v a n E y n d e n e n A. v a n d e r W i l l i g e n , Geschiedenis der
vaderlandsche schilderkunst I (1816), 213-214 i.v. Sebille; I m m e r z e e l , De levens
en werken enz. III (1855), 83 i.v. Sebille; K r a m m , De levens en werken enz. V
(1861), 1514; B r e d i u s , Künstler-Inventare III (1917), 838, 840 e.v., VII (1921),
206; A. v a n B e e k , Een kunstzinnig burgemeester van Weesp in de 17e eeuw in
de Weesper Weekbode 6e j., no. 76 (24 Dec. 1927).
Wijnman

[Sichem, Carel van]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

SICHEM (Carel v a n ), geb. te Bazel omstr. 1575 (?), waarschijnlijk overl. na 1604,
graveur. Het bestaan van dezen graveur wordt bewezen door het feit, dat een
kopergravure, voorstellend
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Albertus en Isabella (voorkomend in Historia oder .... Beschreibunge aller fürnehmen
Kriegshandel etc., Arnheim 1604 en in E. v a n R e y d , Voornaemste
Gheschiedenissen in de Nederlanden, Arnhem 1626, gerepr. bij H.F. W i j n m a n ,
De Van Sichem-Puzzle in Oud-Holland, 1929) voluit geteekend is ‘Carolus a Sichem
sculpsit et excudit’. Hij kan niet anders dan een zoon geweest zijn van Christoffel
van Sichem (1), die volgt, omdat diens broeder Carel jong overleden is.
Behalve Carel wordt ook een C o r n e l i s v a n S i c h e m genoemd, die eveneens
een zoon geweest zou zijn van Christoffel (1). Reeds bij kunsthistorische auteurs
uit de 18de eeuw als P a p i l l o n en v o n H e i n e c k e n komt deze voor, toen men
nog niet wist dat Christoffels vader Cornelis Karelsz heette. Echter vindt men bijna
in alle kunsthistorische hand- en woordenboeken een afwijkende opvatting gehuldigd
omtrent de van Sichems; daarom zal het aanbeveling verdienen het bestaan van
een Cornelis voorloopig te verwerpen. K r a m m , die mededeelt een speciale studie
gemaakt te hebben van de werken van de onderscheidene leden der familie, stelt
het bestaan van Cornelis naast Carel als zeker: het monogram van Cornelis zou
bestaan uit een hoofdletter V, waarvan op het eerste halfcirkelvormige been de C
is gelegd, op het tweede been de S, het monogram van Carel uit een V, waarvan
het eerste been omgevormd zou zijn tot een K. Deze monogrammen komen
inderdaad voor, doch het is onnoodig te zeggen, dat zonder nader bewijs de
onderscheiding van Kramm volslagen willekeurig is. In La grande chronique ancienne
et moderne van J e a n F r a n ç o i s l e P e t i t (Dordrecht 1601) zijn de titelplaat,
het portret van le Petit en verder de portretten van Geertruida van Saksen, Karel V
en Maurits van Nassau geteekend met: Christoffel von Sichem, Christof: von Sichem,
Crist. von Sichem, Christof: a Siche(m) en Christoffel VSichem en dus blijkbaar
afkomstig van Christoffel (1), die volgt; van de andere gravures zijn die van Floris
IV, Willem van Henegouwen en Willem van Beieren geteekend KVSichem, de
overige (45) met CVSichem ineengestrengeld. Het is natuurlijk mogelijk, dat KVS
het monogram is van Carel en CVS van Cornelis; doch dit is slechts een zeer
onzekere hypothese. Merkwaardig is in ieder geval, dat bij v a n R e y d , blz. 26,
een portret voorkomt van Matthias van Oostenrijk, geteekend KVSichem, hetgeen
vrijwel hetzelfde portret is als bij l e P e t i t , II, blz. 345, op naam staat van
CVSichem! Dit maakt de oplossing der kwestie er niet gemakkelijker op. In
laatstgenoemd werk komen een 13-tal portretten voor, waarvan 7 geteekend zijn
CVS (Philips II, Willem van Oranje, Requesens, Don Juan, Parma, Frans van Valois,
Maurits), 3 KVS (Matthias, Leicester, Mendoza), één Sichem (Ernst van Oostenrijk),
één ongeteekend (Alva). Voor den opmerkzamen beschouwer vertoonen dezelfde
gravures bij le Petit en bij van Reyd kleine verschillen (o.a. Willem I, Requesens,
Frans van Valois, Ernst van Oostenrijk etc.), waaruit men kan concludeeren, dat
niet dezelfde koperen platen gebruikt zijn. Het fraaie portret van Maurits in
eerstgenoemd werk, geteekend Christoffel VSichem, vindt men niet terug bij van
Reyd, waar een veel minder geslaagde prent van genoemden staatsman voorkomt,
met het monogram CVS. Een portret van Margaretha van Oostenrijk, geteekend
KVS, vindt men gereproduceerd bij G.W. K e r n k a m p , Regeering en historie van
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Amsterdam in Amsterdam in de Zeventiende Eeuw (1897 e.v.), 13.
Zie de litteratuur bij het volgend art. aangewezen.
Wijnman

[Sichem, Christoffel van (1)]
SICHEM (Christoffel v a n ) (1), de Oude, geb. te Amsterdam in 1546, overl. ald. 20
Oct., begr. ald. in de Nieuwe Zijds Kapel 23 Oct. 1624, graveur, boekdrukker en
uitgever. Hij was een zoon van den katholieken boekverkooper Cornelis Karelsz (in
dit deel kol. 490) en diens eerste vrouw H e y l t j e G o o d s c h a l c k s d r . Zijn vader
overleed toen Christoffel ongeveer 9 jaar oud was; de boekverkooper Hendrik
Elbertsz, een vriend van zijn vader, werd daarop tot zijn voogd aangesteld. Deze
deed hem in 1555 in de leer bij den figuursnijder en boekverkooper Jan Ewoutsz
(zie dl. VII, kol. 424) te Amsterdam. In het bewaard gebleven leerlingcontract
(gepubliceerd in Oud-Holland, 1884, 178 en bij E.W. M o e s , De Amst. boekdr. en
Uitg. I, 161) dd. 5 Apr. 1555 verklaart Jan Ewoutsz, dat hij ‘heeft angenoomen ... te
onderhouden in cost en cleederen ende zijnen ambacht van figuersnijden,
lettersnijden ende prenten te leren Stoffel de zoone van Cornelis Kaerlsz .... ende
dit tot de voorn. Stoffel tot zijnen achttien jaren gecomen sal wesen’. Blijkbaar is
Christoffel tot Jan Ewoutsz' overlijden in 1564 diens leerling geweest. Den naam
van Sichem moet hij in dien tijd hebben aangenomen in navolging van zijn voornamen
oom Gerrit van Sichem (vgl. art. Cornelis Karelsz). Waarschijnlijk vertoefde hij daarna
eenige jaren te Antwerpen en begaf hij zich omstr. 1568 naar Bazel, dat toen door
de aldaar gevestigde drukkerijen een intellectueel centrum was; ook de hervorming
had er vasten voet gekregen. Van Sichem, die inmiddels een aanhanger van Calvijn's
leer geworden was, huwde er (5) Nov. 1570 met C a t a l i j n S e r w o u t e r s , een
dochter van P e e t e r P e e t e r s z S e r w o u t e r s (‘winckelier in alderhande
sijdelakens’ te Antwerpen, die in 1568 van daar ‘om der Calvinisenise religie
dewelcke hij toegedaen was’ gevlucht was naar Bazel, waar hij in 1573 overleed,
vgl. het Hs. Album-Serwouters in het Rijks-Prentenkabinet te Amsterdam) en
E l i s a b e t h v a n B r e e n (overl. te Antwerpen omstr. 1578). Lid van een gilde
was hij te Bazel evenwel niet. Het is aannemelijk, dat hij aldaar tot 1598 woonachtig
bleef (in 1581 en 1586 werden er twee kinderen van hem geboren) en in genoemd
jaar naar Amsterdam verhuisde; immers zijn dochter Catelijne verklaarde op 18 Jan.
1614 gedurende 15 jaar te Amsterdam te wonen. In 1603 vindt men hem te Leiden
verblijvende: op den 15den Jan. van dat jaar verkreeg hij van de Staten-Generaal
sureté de corps voor den tijd van 8 maanden om ‘sijne saeke te mogen dresseeren
en sijn crediteuren te contenteeren’, terwijl in de Resoluties van hetzelfde college
dd. 21 Mrt. 1603 vermeld staat, dat Christoffel van Sichem ‘residerende te Leiden,
octrooi verwierf op de uitgave van den Zeilenden wagen, door Simon Stevin
uitgevonden, bij hem doen afteykenen ende in 't coper snijden, voor den tijd van 4
jaer’. In het Gerechtsdagboek van Leiden dd. 24 Sept. 1612 komt een verzoek voor
van Christoffel van Sichem, burger en inwoonder der stadt Amsterdam (burger is
hij aldaar geworden na 1604) en Henrick van Haestens (boekverkooper te Leiden,
dl. VII, kol. 515), dat zij ‘gaerne in desen onsen aenstaende vrije mart vercopen
zoude .... dese naervolgende goederen.... schone Oost-Indische lackwercken van
veel verscheyden sorten, vergulde en verzilverde harnaschen, schone goude
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leren, om camers, salen of saletten te vercieren, oock mede gouden cussenbladen
... en noch eenige andere rariteyten meer’. Aan dit verzoek werd voldaan. Bij het
huwelijk van zijn kinderen in 1614 en 1615 woonde Christoffel op den
‘Monckelbaensburghwal’ (thans Kalkmarkt) te Amsterdam en wel waarschijnlijk ‘in
de Seylende Windt-waghen’; later verhuisde hij naar de Wolvenstraat, waar hij
woonde toen zijn vrouw overleed (begr. 7 Aug. 1620 in de Oude Kerk). De Resoluties
der Staten-Generaal vermelden op 19 en 23 Mrt. 1624, dat hem 337 gulden en 18
st. op verzoek van de Generaal-Meesters van de Munt werden toegestaan ‘over
eenige figuyren bij hem gesneden’ (zijn leermeester Jan Ewoutsz had reeds sinds
1558 voor de Muntmeesters gedrukt). Kort voor zijn dood, nl. op 10 Mei 1624 kocht
‘Christoffel van Sichem figuersnijder’ het huis in de Wolvenstraat ‘daer Sichem
uythangt’ van Emanuel van Basserode (of was dit wellicht zijn zoon?). Na zijn dood
werden op 14 Jan. 1625 ten verzoeke van zijn zoon in het sterfhuis o.a. verkocht:
18 kleine printbordjes, 14 dito zijnde een passie, 7 tien geboden, 5 overvloedige
Rijckdom, 83 schuyers met goudleer, terwijl op beide volgende dagen uit zijn
nalatenschap o.a. werden verkocht: kunstboeken, 1 deel prenten van den zeilwagen,
1 print van de bruıloft van Cana van Goltzius (7 stuks), 2 printgens van Goltzius (5
st.), allerlei Indische rariteiten, een druckers pars (door den katholieken drukker en
uitgever Pieter Jacobsz Paets gekocht), een ABC capitale letteren, een houten plaet
van de tien geboden, 26 houten platen (gekocht door zijn zoon) enz., in totaal ter
waarde van ƒ 566. Voor de kennis van het leven en het werk van Christoffel (1) is
deze inventaris van zeer groot belang.
Uit het huwelijk van Christoffel (1) en Catalijn Serwouters werden ten minste drie
kinderen geboren: Carel, die voorgaat, Christoffel (2), die volgt en C a t e l i j n e
(Catharina). De laatste was geboren te Bazel in 1585 en trouwde (ondertr. te
Amsterdam 18 Jan. 1614) met B e r e n t L u n d e n , waschbleeker, later
impostmeester van 't bestiael, van Antwerpen afkomstig (een zoon uit dit huwelijk
was de kunstschilder G e r r i t L u n d e n ; een dochter Catharina huwde in 1635
met den kunstschilder A b r a h a m v a n d e r H e c k e ). Omtrent een derden zoon
C o r n e l i s , die Christoffel (1) somtijds wordt toegeschreven, zie men het voorgaand
art.
Tijdens zijn verblijf te Bazel heeft Christoffel (1) een groote werkzaamheid
ontwikkeld; prenten (voornamelijk houtsneden) zijn van hem bekend uit de jaren
1569-97. Vooreerst vindt men vermeld een prent naar H. Aldegrever, voorstellend
‘De gestrenge Vader’ (1569); verder verschenen o.a. prenten van zijn hand in de
navolgende werken: Gründliche Beschreibung der freyen ritterlichen und adelichen
Kunst des Fechtens u.s.w. Durch J o a c h i m M e y e r Freyfechter zu Strassburg
(Straatsb. 1570, herdr. Augsburg 1600); Die dreizehn Ort der löblichen
Eydgenossenschaft des alten Bundes hoher Teutscher Nation, mit gar lustigen und
schönen Figuren u.s.w. (Getruckt zu Basel bey Christoffel von Sichem,
Formschneider 1573, fo.); T i t u s L i v i u s u n d L. F l o r u s , Vom Ankunft und
Ursprung des Römischen Reichs (Straatsb. 1574, herdr. 1596); Novum Testamentum
Jesu Christi filii Dei .... Argentorati Exc. Th. Rihel (Straatsb. c. 1576); M ü l l e r v o n
M a r p u r c k , Contrafacturen weitberühmter Kriegshelden (Basel 1577); Kunst- und
Lehrbüchlein für junge Maler (Frankf. 1580); F l a v i i J o s e p h i des hochberühmten
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Geschichtschreibers Historien und Bücher (Straatsb. 1582, herdr. 1590, 1595, 1603);
Biblia Das ist die ganze heylige Schrift Teutsch D o c t . M a r t . L u t h e r (Frankf.
1589); E g e s i p p i des hochberühmten Geschichtschreibers fünf Bücher (Straatsb.
1597). P a s s a v a n t vermeldt nog prenten van zijn hand naar schilderijen van T.
Stimmer in een uitgaaf van het Oude Testament, waarvan de eerste druk verscheen
bij Th. Gwarin te Bazel in 1576. In P a u l u s J o v i u s ' Elogia virorum literis illustrium
(Basel 1577), waarvan een exemplaar in het Prentenkabinet te Amsterdam berust,
vindt men op blz. 17 een portret van Baldus van de hand van Christoffel (1). Hij
teekent de prenten met een monogram, bestaande uit een hoofdletter V met op het
eerste been een C en op het andere een S.
Het is aannemelijk, dat Christoffel (1) na zijn terugkeer in Holland (omstr. 1598)
zijn werkzaamheden als graveur en houtsnijder niet staakte. Van 1600 dateert het
portret van Paulus Hochfelder (kopergravure, ex. o.a. in het Prentenkabinet te
Amsterdam), geteekend ‘Christoffel von Sichem fecit 1600’. Uit 1601 signaleert
M u l l e r een portret van den dichter Dr. Alb. Eufrenius (M o l h u y s e n , Briefwisseling
van H. Grotius 1, p. 23 n.). Verder komen van hem kopergravuren voor in het werk
van J e a n F r a n ç o i s l e P e t i t , La grande chronique ancienne et moderne de
Hollande (Dordr. 1601). Zie hierover nader het voorgaand artikel; het voor in het
boek geplaatste portret van le Petit aet. 56 (deze was dus geb. 1545 te Bethune,
vgl. dl. VII, kol. 954) is voluit geteekend ‘Christof: von Sichem sculp’. De meeste
dier prenten werden iets later afzonderlijk uitgegeven onder den titel De gouverneurs
en gouvernanten van de Nederlanden, met de vermelding ‘Men vindt ze te coop bij
Hans Christoffel van Sichem, figuersnijder’ (1603). Nogmaals komen deze voor in
Historia oder eigentliche und wahrhaftige Beschreibung aller fürnehmen
Kriegshändel, gedenkwürdigen Geschichten und Thaten so sich in Niederlandt
zugetragen haben (Arnheim, Johann Janss 1604) en in G r i m e s t o n , A qenerall
Historie of the Netherlands (London 1608, herdr. 1627). Een enkele komt ten slotte
voor in de duitsche uitgaaf van E. v a n M e t e r e n (Niderländische Histori, Arnh.
1620), meerdere in E. v a n R e y d , Voornaemste Gheschiedenissen in de
Nederlanden en elders (Arnhem 1626).
Reeds is medegedeeld, dat Christoffel (1) in 1603 octrooi verwierf op de prent
van de ‘Seylende Waghen’ (ijswagen) van Stevin en dat afdrukken daarvan in zijn
nalatenschap werden aangetroffen (l e B l a n c vermeldt deze prent als een IJsfeest,
1603). Men vindt deze houtsnede uitvoerig vermeld bij F. M u l l e r , Nederl.
Historieplaten I (1863), 1157-59 en afgebeeld bij H.E. G r e v e , De tijd van den
tachtigjarigen oorlog in beeld (1903), vgl. Atlas van Stolk II (1897), 1108-09; daar
wordt o.a. een herdruk van het onderstuk van den wagen beschreven uit 1612 met
het adres van Dirck Pietersz Voskuyl te Amsterdam, terwijl het Prentenkabinet te
Amsterdam een nog lateren herdruk bezit uit 1652 met het adres van Claes Jansz
Visscher te Amsterdam. In verband met deze prent noemde blijkbaar Christoffel (1)
in dien tijd zijn huig te Amsterdam ‘in de Seylende Windt-waghen’; een reeks prenten
van de vier Evangelisten bevat het adres: ‘Tot Amsterdam bij Christoffel van Sichem,
Figuersnijder in de Seylende Windt-waghen’ (K r a m m stelt deze uitgave ten
onrechte in 1646, anderen in 1608).
In 1606 verscheen vooreerst Thronus justitiae

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

1026

duodecim tabulis, piclore J. Wtewalio et W. Swanenburgio sculptore Amstelr.
excudeb. C. à Sichem 1606. In hetzelfde jaar gaf Christoffel (1) een aantal portretten
van Wederdoopers uit (kopergravuren), met den tekst (levensbeschrijving) er onder
en ter weerszijde; het Prentenkabinet te Amsterdam bezit er eenige, zoowel met
nederlandschen als met duitschen tekst. De meeste zijn door van Sichem zelf
geteekend, andere gecopieerd (get. CVSichem ineengestrengeld), drie staan op
naam van den oorspronkelijken teekenaar J.C. Woud(anus), nl. de portretten van
David Jorisz, Jan Beukelsz en Knipperdolling. Het onderschrift luidt: Amstelredam
by Christoffel von Sichem formschneyder und kupferstecher 1606. Deze prenten tot 17 vermeerderd doch nu niet alleen van Wederdoopers - kwamen in 1608 in
boekvorm uit onder den titel Historische Beschreibung und abbildünge der fürnembste
Haubt-Ketzer, sogleich für Schwärmer und irrige gaister verbannt ... seind durch
C.V.S.A. Zu Amstelredam, Bey Cornelis Niclausz 1608. Op niet minder dan 10 van
deze prenten wordt van Sichem als uitgever vermeld. In hetzelfde jaar verscheen
in nederlandsche vertaling Historische beschrijvinge ende afbeeldinge der
voorneemste hoofdketteren enz., ghemeert ende verbetert door C.V.S.A.
(Amstelredam bij Christoffel en van Sichem figuer ende plaet-snijder. Inde Seylende
Windt-waghen 1608), het volgend jaar in latijnsche vertaling Iconica et historica
descriptio praecipuorum haeresiarcharum per C h r i s t o f f e l v a n S i c h e m
(Arnhemi 1609). Copieën alleen van de koppen vindt men in De voornaemste HooftKetteren enz. (Leiden 1607) en in de vele herdrukken en vertalingen daarvan. Nog
in 1677 gaf W. Goeree te Middelburg de prenten uit zonder tekst in Het Tooneel der
Hoofd-ketteren bijeenvergadert en in 't coper gesneden door C. van Sichem; dit
bevat 4 portretten, die in geen der vorige uitgaven te vinden zijn, nl. Menno Simonsz,
Cornelis Adriaensz (beide afzonderlijk verschenen omstr. 1609), Mephistopheles
(gerepr. Oud-Holland 1921, 133), Wagenaar en Auerhaan.
Van Christoffel (1) moeten vorder nog de volgende prenten zijn (aansluitend bij
de reeks der vier Evangelisten): de Passie, een serie van 9 houtsneden (vgl. den
hierboven genoemden inventaris en ook het feit, dat Christoffel van Sichem op 13
Apr. 1621 uit de nalatenschap van den schilder Jan Jansz ‘De Passie’ van Goltzius
kocht), de Apostelen (12 st.), de Sybillen (12 st. kopergravuren, ex. in het
Prentenkabinet te Amsterdam), de Kerkleeraren (4. st.), de 12 maanden, St. Lucas
(R. van Bolten sc., C.v. Sichem exc. 1608, zie Oud-Holland 1885, 68), St. Eranciscus
(Oud- Holland 1885, 198). Verder portretten van: Corn. Drebhel (in diens Een cort
tractaet van de natuere der elementen 1621), Hendr. L. Spieghel, in diens
Hart-spieghel (Amst. 1614), Jacob Heemskerck, Petrus Ramus, H. Wanighen van
Kampen, Johan Sems (houtsn. naar M. Faber), Johan Baptist Houwaert, Coornhert
(o.a. op den titel van het 2de boek van diens Synodus, 1630), Otto Heinrich von
Schwarzenberg (naar Goltzius). Ook zullen aan Christoffel (1) toegeschreven moeten
worden het portret van een jongen man met vederhoed op, naar Goltzius (1607),
jongeman met papierrol in de linkerhand, naar Matham (1613), profiel van de stad
Amsterdam van uit het IJ omstr. 1615 (voorkomend op de veiling R.W.P. de
Vries-1925 te Amsterdam, thans in de verzameling A.A. Kok ald. vgl. Catalogus
kaarten van Amsterd. tentoonstelling Museum Fodor ald. 1932), een penteekening
van
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een landschap in het Album Amicorum van Buchelius (get. Cr. v.S.) enz.
Door Thomas Erpenius (dl. VIII, kol. 495-96; werd hij in 1620 belast met het snijden
van vignetten en titelbladen voor diens persproducten; Erpenius had nl. in
laatstgenoemd jaar zelf een drukkerij te Leiden gesticht. Zoo komt het monogram
van Christoffel (1) o.a. voor op het titelblad van Erpenius' Pentateuchus sive quinque
libri Mosis arabice (1622).
Het is uitermate lastig om een behoorlijke scheiding te maken tusschen het werk
van Christoffel (1) en diens zoon Christoffel (2), omdat beiden dezelfde signatuur
gebruikten. In officieele documenten betreffende de kunstproducten der van Sichems
is echter nimmer sprake van een onderscheid tusschen den Oude en den Jonge,
hetgeen toch noodzakelijk zou zijn, indien beiden gelijktijdig naam hadden op het
gebied der graveerkunst. Dit pleit voor de opvatting, dat de gedateerde prenten tot
1624 over het algemeen aan Christoffel (1) toegeschreven moeten worden. Zooals
in het volgend artikel nader is uiteengezet, was Christoffel (2) waarschijnlijk de
vervaardiger van de tallooze prenten in de diverse uitgaven van Pieter Jacobsz
Paets. Aannemelijk is bij die opvatting om de overige prenten met het bekende
monogram (portretten e.d.) van de hand van Christoffel (1) te verklaren, die blijkens
zijn inventaris ook naar Goltzius heeft gesneden. In het midden wordt gelaten van
wien o.a. de volgende prenten zijn: Judith en Holophernes, Koning David, Jonge
man, die met een tamboerijn vier zingende figuren begeleidt (alle naar Goltzius),
Christus in het Vagevuur, de Openbaring van Johannes, St. Joris, Maria met het
Kind, de H. Antonius, St. Christophorus (naar Dürer), enz.
Omtrent de vraag of Christoffel (1) copiist is geweest van Virgil Solis in
Ovidius-vertalingen (1595 e.v.), zie men M.D. H e n k e l in Oud-Holland (1921), 162
(met repr. van Phaëton).
Ten slotte wordt hier nog vermeld, dat Christoffel (1) ook als vertaler is opgetreden,
nl. van de pamfletten Prophecye J o h a n n e s C a r i o n i s . Dat is: Wtlegginghe
ende verclaringe der verborghene voorsegginge D. J o h a n n i s C a r i o n i s .... Wt
het Hoogh-duytsch inde Nederlandtsche Tale ghetranslateert door C.V. S i c h e m
(Amst. 1621); en Ghedenckwaerdighe Voorzegginge ende Prophecye van dese
loopende tijden .... door J o h a n n e s C a p i s t r a n u s .... Wt het Hooghduytsch....
door CVS (Amst. 1621), zie K n u t t e l , no. 3151, 3152.
Christoffel (1) heeft in zijn bijna 80-jarig leven een groote werkzaamheid ontwikkeld
en moet als een onzer belangrijkste graveurs worden beschouwd. Zijn zoon
Christoffel (2) staat bij hem ten achter wegens een al te groote productiviteit in een
bepaalde richting, die tot vervlakking leidde.
Zie: C.H. v o n H e i n e c k e n , Idée générale d'une collection complète d'estampes
(1771), 205; F. B r u l l i o t , Dictionnaire des monogrammes (1817-18), 1478, 79;
N a g l e r , Künstlerlexikon XVI (1846), 345 e.v.; d e z ., Die Monogrammisten II (1860),
748, 802, 803, 804, 812, 851 enz.; P a s s a v a n t , Le peintre graveur III (1862), 470,
471; Ch. l e B l a n c , Manuel de l' Amateur d'estampes III (1882), 502; Allgemeine
Deutsche Biograpine XXXIV (1892), 150; K r a m m , Leven en Werken V, 1515,
Suppl. 137; I m m e r z e e l , Leven en Werken III, 97; W u r z b a c h , Niederl.
Künstlerlexikon, i.v.; B r y a n , Dictionary of painters and engravers (1919), i.v.; J o h .
v a n A b c o u d e , Naamregister van boeken, 2e dr. (1788), i.v.; F. M u l l e r ,
Beschrijvende Catalogus van
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portretten (1853), 1563, 3851 e.a.; Navorscher (1862), 243, 244; J.F. v a n
S o m e r e n , Catalogus van Portretten I (1888), 36 e.v., II. 1193, 1510, III, 5101,
5244, 6052; D o d t v a n F l e n s b u r g , Archief IV, 110; Cat. Bibl. Mij. Ned.
letterkunde I (1887), 275, 320, 646, 649; N i e u w e n h u i s . Woordenboek van
kunsten en wetenschappen IX (1866), 99; Oud-Holland (1884), 178, 186, 206 e.v.,
(1885), 68, 148, 198, 225, (1886), 302, (1896), 68, (1921), 146 e.v.; E.W. M o e s ,
De Amsterdamsche Boekdrukkers en Uitgevers I, 203 e.v.; Doopsgezinde Bijdragen
(1890), 65, (1916), 54 e.v.; M. S a b b e , Mag Pieter Jacobsz Paets onder de
Antwerpsche drukkers gerekend worden? in Het Boek 1924, 73 e.v.; A. B r e d i u s ,
Künstler-Inventare III, 801, 809, 812, 967, V, 1495, VI, 2241; K l e e r k o p e r -v a n
S t o c k u m , De Boekhandel te Amsterdam voor-namelijk in de 17e eeuw (1914-16),
721 e.v., 1448; A r n . B u c h e l i u s , Res pictoriae, ed. G.J. H o o g e w e r f f e n
J.Q. v a n R e g t e r e n A l t e n a (1928), 6; H.F. W i j n m a n , De Van Sichem-puzzle
in Oud-Holland (1929), 233 e.v. (met reproducties); Bibliotheekleven (1930), 128;
W.M.C. J u y n b o l l , Zeventiende-eeuwsche beoefenaars van het Arabisch in
Nederland (1931), 81.
Wijnman

[Sichem, Christoffel van (2)]
SICHEM (Christoffel v a n ) (2), de Jonge, geb. te Bazel omstreeks 1581, begr. te
Amsterdam in de N.Z. Kapel 2 Juli 1658, graveur. Hij was een zoon van den
voorgaande, kwam met zijn vader in 1598 naar Holland en huwde eerst (ondertr.
te Amsterdam 23 Mrt. 1613) met A n n e k e L u n d e n , geb. te Antwerpen in 1571,
begr. te Amsterdam 27 Oct. 1620, een zuster van Berent Lunden, zie vorig art.;
daarna te Sloterdijk 25 Sept. 1633 met M a r r i t j e J o o s t e n d r . D i e n b e r g ,
afkomstig uit Lochem. In 1613 woonde hij ‘bij Monckelbaenstoorn’ (hij onderteekent
de huwelijks-inteekenacte met ‘Christophorus à Sichem’), in 1633 in de Wolvenstraat;
het is onzeker of hij dan wel zijn vader het huis Sichem in laatstgenoemde straat
op 10 Mei 1624 kocht. Op 4 Sept. 1655 liet hij zich volgens het lidmatenboek van
de Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden te Amsterdam bij deze gemeente
doopen: ‘Christoffel van Sichem. wedunaer woont op de Blommarckt in Sichem’;
ditzelfde adres komt blijkbaar ook voor in de begraafacte: ‘(op) de hoeck van de
Roskamsteegh in de vergulde roemer achter weeshuis’ (Nieuwe Zijds Voorburgwal?).
Er zijn aanwijzingen, dat Christoffel (2) zich op het eind van zijn leven in moeilijke
financieele omstandigheden bevond.
Uit zijn beide huwelijken werden ten minste een zevental kinderen geboren,
waarvan er drie in het huwelijk traden, nl. 1. Christoffel (3), die volgt; 2. J a n n e k e ,
geb. te Amsterdam in 1614, eerst gehuwd met L e n e r t J a c o b s z , daarna in 1656
(wonende op de Bloemmarkt) met den kunstschilder S a l o m o n B o u d e w i j n s z
(geb. te Harlingen omstr. 1621, overl. te Amsterdam omstr. 1657); op 19 Juli 1658
werd Janneke na langdurige ziekte van huishuur ontslagen; 3. J o h a n n a of
A n n e k e , geb. te Amsterdam in 1618, begr. ald. 16 Aug. 1658 als weduwe van
den wijnkooper W i l l e m E l i a s .
Bij testament dd. 18 Aug. 1646 (verleden voor notaris P. Carels te Amsterdam)
vermaakte Christoffel (2) aan zijn zoon Christoffel (3) ‘zijn twee luyten, al zijn
gereedschap van 't plaatsnijden met alle 't hout daertoe bequaem te gebruijcken,
ende alle de boeken tot hetzelve werk dienende die vol patronen en druksels geplakt
zijn, met al de kopere prenten, geen uitgezonderd’.
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Het is aannemelijk, dat aan Christoffel (2) toegeschreven moeten worden de
houtsneden, betrekking hebbende op bijbelsche onderwerpen, welke voorkomen
in werken, tusschen de jaren 1617 en 1657 gedrukt door ot voor den
amsterdamschen katholieken uitgever Pieter Jacobsz Paets (kol. 745). Immers in
het werk 't Bosch der Eremyten ende Eremitinnen .... met figuren van Abraham
Blommaert door Christophorus à Sichem [Amsterdam] Bij Pieter Jacobsz Paets
(1648) komt voor een prent, voorstellend Diana en geteekend ‘1633 CVS’. Deze
prent is in ongeveer hetzelfde genre gesneden als de andere in het boek
voorkomende houtgravures. Wanneer men verder ziet, dat in de verschillende
hieronder te noemen werken telkens dezelfde houtsneden voorkomen, is wel de
waarschijnlijkheid groot, dat wij Christoffel (2) als den graveur ervan mogen aanzien.
Deze laatste heeft echter de kwestie noodeloos ingewikkeld gemaakt door juist
dezelfde signatuur te gebruiken als zijn vader.
Van de bij Paets e.a. gedrukte of uitgegeven werken met prenten van Christoffel
(2) vindt men vermeld: De kindsheid onses Heeren Jesu Christi. Gesneden door
Christoffel van Sichem voor Pieter Jacobsz Paets ([Amsterdam] 1617); Nieuwe
Jeucht-Spieghel met prenten van C.v. Sichem (z.p. omstr. 1620); H e r m a n H u g o ,
Pia desideria, emblematibus, elegiis et affectibus SS. Patrum illustrata. Typis
Aertsenii (Antverpiae 1628; op het titelblad staat: Sculpsit Christophorus a Sichem
pro P.J.P.; van Sichem heeft slechts de kopergravuren van Boëtius à Bolswerd voor
de editio princeps van dit werk uit 1624 in hout overgebracht; nederlandsche uitgaaf:
Goddelijcke Wenschen enz. (Antwerpen 1645); Th. à K e m p i s , Die Alleen-Spraecke
der Zielen met Godt .... Met verscheyden Figuyren verciert door C.v.S. voor P.J.P.
Tot Loven (1628); Der zielen lusthof inhoudende I. Het leven ende lijden onses
Heeren Jesu Christi, met meditatiën daer op, uyt L u d o v i c o d e P o n t e enz.
Alles in drie hondert schoon figuyren, ghesneden door C.V. Sichem voor P.J. Paets.
(Tot Loven bij Isbrandt Jacobsz voor P.J. Paets 1629); 't Bosch der eremyten enz.
([Amsterdam] bij P.J. Paets 1644; ook met doorloopende pagineering achter het
voorgaande, 1648); A u g u s t i n u s , Vierige meditatiën ([Amsterdam] bij Pieter
Jacobsz Paets 1645); Historien en Prophetien uit der Hl. Schrifturen, met schoone
Figueren door Chr. van Sichem. Eerst t' Antwerpen, nu herdruckt bij P.J. Paets
([Amsterdam] 1645); Bibels Tressoor ofte der Zielen Lusthof. Uytgebeelt in figueren
door verscheyden meesters ende gesnedendoor Christoffel van Sichem (t' Amsterd.
bij J.P. Paets 1646); t' Schat der zielen of leven van J. Christus (Amst. 1648); Biblia
sacra, dat is de geheele heylige Schrifture, oversien en verbetert na den lesten
Roomschen text. Verciert met veele schoone figuren gesneden door Christoffel van
Sichem. Eerst t' Antwerpen bij Jan van Moerentorf en nu herdruckt bij Pieter Jacobsz
Paets ([Amsterdam] 1657; het N.T. heeft een afzonderlijk titelblad: Het Nieuwe
Testament. .. verciert met veel schoone figueren gesneden door Christoffel van
Sichem voor P.J.P. Eerst t' Antwerpen bij Cornelis Verschuren ende nu herdruckt
bij Pieter Jacobsz Paets [Amsterdam] 1646). Deze werken bevatten een zeer groot
aantal houtsneden naar Dürer, Aldegrever, Beham, Goltzius, Lucas van Leyden,
Holbein, Pencz e.a. De prenten vindt men nagedrukt in Bijbelsche prenten (Rotterdam
1739) en Bijbels lusthof of CC XL zoo historien als leeringen des Bijbels uit het O.
en N. Testament met versen van B. Blom (Amsterdam 1743).
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In het werk Corona Sacratissimorum Jesu Christi vulnerum XXXV etc. (Antverpiae
1649) komt één blad voor van de hand van Christoffel (2). Verder treft men in het
Prentenkabinet te Amsterdam exemplaren aan van twee houtsneden naar Goltzius,
voorstellend de Besnijdenis van Christus en de Aanbidding der Koningen, gedateerd
1629 en dus van Christoffel (2).
Geen enkel bewijs is er echter voor te vinden, dat Christoffel (2) een leerling zou
geweest zijn van Goltzius.
In het vorig art. is reeds uiteengezet, dat Christoffel (2) als graveur van minder
beteekenis is te achten dan zijn vader. Vooral zijn groote productiviteit is hiervan
de oorzaak; bovendien copieerde hij veelal eenvoudig de gravures van anderen.
Zie de bronnen in het voorgaand art. opgesomd; bovendien: J.L.A.A.M. v a n
R y c k e v o r s e l , Rembrandt en de traditie (1932), 84, 85, 95, 96, 107, 109, 192,
193, 202, 232.
Wijnman

[Sichem, Christoffel van (3)]
SICHEM (Christoffel v a n ) (3), ged. te Amsterdam in de Nieuwe Kerk 4 Mrt. 1618,
begr. ald. op het Karthuizerkerkhof 2 Oct. 1659, graveur. Hij was de oudste zoon
van den voorgaande en huwde, wonende in de Wolvenstraat te Amsterdam (ondertr.
dd. 31 Jan. 1642) met M a r i a d'A s s o n v i l l e ; bij den ondertrouw assisterde de
kunstschilder G e r r i t A b r a h a m s z d'A s s o n v i l l e , de broeder van de bruid
(toen deze zelf ondertrouwde dd. 29 April 1655 was Van Sichem getuige). Reeds
enkele maanden na dit huwelijk werd daaruit een zoon geboren. Op 1 April 1659
verkocht van Sichem met zijn zuster Janneke (zie vorig art.) bij willig decreet voor
ƒ 1800 ‘een thuin met het grootste woonhuis op Weespad buiten Anthonispoort’
(belast met ƒ 1550 hypotheek). Vooral in latere jaren leefde hij in bekrompen
omstandigheden. Op 1 Nov. 1656 maakten hij en zijn vrouw een testament voor
notaris van Wijningen te Amsterdam. Bij zijn overlijden woonde hij in het huis
genaamd Sichem in de Nieuwe Leliestraat; zijn onaanzienlijke nalatenschap verviel
aan de desolate boedelkamer. Uit zijn huwelijk werden zes kinderen geboren, o.a.
Christoffel (4), die volgt, en A n n a v a n S i c h e m , geb. omstr. 1650, die in 1683
huwde met den korendrager A n d r i e s B e s s e l i n g .
Prenten van de hand van dezen van Sichem zijn niet bekend. N a g l e r vermeldt
van Christoffel (2) een St. Francisous met het monogram CVS, f. Ae. 14, terwijl in
het Prentenkabinet te Amsterdam worden bewaard een 12-tal kleine houtsneden,
op het buitenleven betrekking hebbende, naar Esayas van de Velde, geteekend
CVS fecit aet. 12. Zou dit jeugdwerk van Christoffel (3) kunnen zijn (immers van de
Velde was omstr. 1590 geboren)?
Zie: Oud-Holland (1884), 186, (1886), 302; K l e e r k o p e r -v a n S t o c k u m ,
De boekhandel te Amsterdam, 722, 723.
Wijnman

[Sichem, Christoffel van (4)]
SICHEM (Christoffel v a n ) (4), ged. te Amsterdam in de Nieuwe Kerk 18 Mei 1642,
overl. (in Oost-Indië?) tusschen 1693 en 1698, graveur. Hij was de oudste zoon van
den voorgaande en ondertrouwde, wonende in de Tuinstraat te Amsterdam, op 8
Dec. 1663 met L e o n o r a Z u y t d o r p , een dochter van den kruidenier J a n
H e n d r i k s z Z u y t d o r p en M a r g r i e t i e v a n S o m e r e n ; ook bij dezen
ondertrouw assisteerde de schilder Gerrit d'Assonville. Den 10en Juli 1666
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het in hout, figueren en mercken snijt: soo hem ymant van doen heeft, kan hem
vinden in de Rheestraet daer in Sichem boven de Luyfel staet op de
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voor-kamer’; terwijl hij op 13 Mei 1677 in de Amsterdamsche Courant liet bekend
maken, dat ‘van Sichem, Houte Figuer-snijder, is verhuyst en woont in de Amstel
Kerckstraet, tusschen de Nieuwe Spieghel- en Leytsestraet recht over de Wilde
Boer te Amsterdam, daer Sichem boven de deur staet’. Op 18 Juli 1669 deed hij
als ‘plaetsnijder’ (wordt daarmede i.c. bedoeld figuursnijder?) zijn eed als poorter
van Amsterdam. In 1685 was hij aldaar nog woonachtig (hij behoorde toen tot de
erfgenamen van den kunstschilder Hendrik van Someren, zijn oom van vrouwszijde),
doch in de ondertrouwacte van zijn zoon dd. 16 Mei 1693 wordt hij vermeld als in
Indië verblijvende. Blijkbaar is hij niet uit rijkdom naar de Oost vertrokken; de door
hem beoefende kunst was trouwens in dien tijd te onzent vrijwel teniet gegaan. In
de rekeningen van het Hoogheemraadschap van Delfland vindt men vermeld dat
in 1672 aan Christoffel van Sichem werd ‘betaelt £ 10 over het wapen van
Zuid-Holland omme daermede te drucken ten dienste van Delfland’.
Uit zijn huwelijk met Leonora Zuytdorp (als zijn weduwe begr. op het Leidsche
kerkhof te Amsterdam dd. 29 Juni 1698, komende van het Singel) werd een zoon
geboren J o h a n n e s v a n S i c h e m , die trompetter werd en op 16 Mei 1693 te
Amsterdam ondertrouwde met H a n n a M i c h i e l s d r . S m i t .
Prenten van de hand van dezen Christoffel van Sichem zijn niet met zekerheid
bekend. Hem worden de volgende prenten toegeschreven: het portret van Paulus
Hochfelder uit 1700 en de titelplaten van C o m m e l i n 's Hortus Amstelaedamensis
(Amst. 1701) en V o s s i u s ' Opera in sex tomos divisa (Amst. 1701); de Iaatste
(een titelvignet) stelt voor Hercules die de Hydra verslaat. De eerstgenoemde prent
(kopergravure) dateert echter uit 1600 en is van de hand van Chr. van Sichem (1),
terwijl het van de beide laatstgenoemde prenten eveneens zeer de vraag is of Chr.
(4) ervan de maker is.
Zie: N a g l e r , Neues Allgemeines Künstlerlexicon XVI (1846) i.v.; N a g l ë r , Die
Monogrammisten II (1860), 806; O b r e e n , Archief voor Kunstgeschiedenis III, 223;
K r a m m , Leven en Werken der Holl. en Vl. Kunstschilders V, 1506; Oud-Holland
(1884), 186, (1904), 240; 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, 723; W u r z b a c h , Küstler-Lexikon II, i.v.; B r e d i u s , Küstler-Inventare
III, 801 (waar abusievelijk de schoonouders van C.v.S. staan opgegeven als Hendrik
Muller en Leonora van Someren), 812.
Wijnman

[Siderius, Mr. Meinardus]
SIDERIUS (Mr. Meinardus), geb. te Leeuwarden in 1754, overl. te Wolvega
(gemeente West-Stellingwerf) 19 Dec. 1829, werd 14 Sept. 1771 te Franeker als
student ingeschreven en promoveerde aldaar in de rechtswetenschap op stellingen
6 Nov. 1777. Hij vestigde zich als advokaat te Leeuwarden, maar verhuisde in 1781,
toen hij benoemd was tot secretaris der grietenij Doniawerstal, naar Langweer.
Hij was, hoewel hij in 1787 niet op den voorgrond trad, in 1795 bekend als patriot
en werd in Febr. van dat jaar benoemd als een der 63 leden van het provinciaal
bestuur van Friesland, dat de Staten dier provincie verving. Op 19 Febr. werd hij
door deze vergadering benoemd tot lid namens Friesland van de algemeene
Rekenkamer. Hij verhuisde daarvoor naar den Haag.
Op 16 Juni, bij de eerste verkiezing van leden der friesche Staten, werd hij door
het vereenigd district Engwipden-Doniawerstal tot lid gekozen,
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maar bedankte wegens genoemde betrekking. Op 30 Mrt. 1796 werd hij in de
districten Dokkum, Balk en Wolvega tot lid der Nationale Vergadering gekozen en
bovendien tot eersten plaatsvervanger in het district Oosterwierum, waar de
benoemde voor een ander district optrad. Hij nam voor Wolvega zitting.
Hij deed in deze vergadering naar aanleiding van de onlusten, die in Jan. en Febr.
1796 in Friesland waren voorgekomen en van het optreden sedert 22 Febr. van het
radicale bewind dier provincie, het voorstel, de behandeling van die onlusten en
van hun gevolgen aan de Nationale Vergadering te trekken. Er werd evenwel
besloten, dat aan de friesche autoriteiten de vrije hand gelaten zou worden, wat ten
gevolge had, dat er tot 12 Juni 1798 een regeering, weinig verschillend van een
schrikbewind, in die provincie bestaan heeft. De reden, dat zijn voorstel verworpen
werd, was dat men bevreesd was, dat met de gematigde elementen het federalisme
weder zijn intrede in Friesland zou doen, en dat het er te veel op aankwam, dit te
fnuiken.
In het begin van Apr. 1796 werd Siderius gekozen tot lid van de commissie tot
het ontwerpen eener constitutie. Hij behoorde tot de federalisten en bestreed de
amalgamatie der schulden, waartoe evenwel 20 Jan. 1797 besloten werd. Hij
verzocht, bij de verkiezingen van 2 Aug. 1797 niet meer in aanmerking te komen.
Toen de staatsgreep van 12 Juni 1798 de gematigden weder aan het roer gebracht
had, hoewel er van federalisme weinig sprake meer was, werd Siderius 15 Juli d.a.v.
in het district Drachten tot lid van het vertegenwoordigend lichaam gekozen.
Gedurende de ruim 3 jaren, dat hij hierin zitting had, was hij lid der Eerste (= onze
Tweede) Kamer. Na den staatsgreep van 19 Sept. 1801 werd hij door het
staats-bewind 22 Oct. d.a.v. tot lid van het Wetgevend lichaam benoemd.
In 1802 benoemde het bestuur van het departement Friesland hem tot curator
der hoogeschool te Franeker.
Daar hij niet werd opgenomen in het besnoeide Wetgevend lichaam van
raadpensionaris Schimmelpenninck, geraakte hij 1 Aug. 1805 buiten betrekking,
maar 24 Febr. 1806 werd hij benoemd tot drost in het 15e district, bestaande uit de
grietenijen West- en Oost-Stellingwerf, een rechterlijke functie. Aangezien twee
bezoldigde betrekkingen toen niet vereenigd mochten worden waargenomen, nam
hij ontslag als curator. Hij zette zich te Wolvega neder en is daar blijven wonen tot
zijn overlijden.
De naam drost werd in 1807 veranderd in baljuw, ten einde verwarring met de
toen ingestelde ambten van landdrost en kwartierdrost te vermijden.
Toen tijdens tiet keizerrijk de betrekking van baljuw werd opgeheven, werd hij 12
Juni 1811 tot vrederechter, en 21 Oct. d.a.v. tot maire, beide te Wolvega, benoemd.
Op 8 Jan. 1814 werd laatstgenoemde naam door den Souvereinen Vorst veranderd
in schout. Toen Willem I in den zomer van 1816 de grietenijen herstelde, werd
Siderius niet onder de grietmannen opgenomen en bleef hij evenmin vrederechter,
maar 20 Nov. d.a.v. werd hij benoemd tot inspecteur der indirecte belastingen in
het arrondissement Heerenveen.
Hij was vele jaren voorzitter van de commissie voor den landbouw in Friesland.
Hij huwde in het begin van 1781 H.E.J. v a n d e r K o l k , die hem overleefde.
Siderius was een eerlijk en gematigd man, die in alle betrekkingen, welke hij
bekleed heeft, aller achting genoot.
Ramaer
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[Simonsz., Jan]
SIMONSZ. (Jan), geb. te Westwold in Noord-Holland. Hij behoorde tot de eerste
aanhangers van de Hervorming en had zijn kinderen op de nieuwe manier door een
predikant laten doopen. Daarom werd hij op 28 Mrt. 1568 door Alva verbannen, het
vonnis werd. 31 Mrt. 1568 afgekondigd. Hij kwam later op de vloot der Watergeuzen,
maar van zijn verdere lotgevallen is niets bekend.
Zie over hem: M a r c u s , Sententiën, 43; v a n G r o n i n g e n , Gesch. der
Watergeuzen, 129.
Vogels

[Sittard, Joannes van]
SITTARD (Joannes v a n ), overl. 23 Juli 1572 te Roermond. Hij was donaat
(leekebroeder) van het kartuizerklooster Betlehem te Roermond, waar hij de
bediening van bakker 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. Zij drongen dit klooster binnen
en na eerst den portier, broeder Stephanus, en den kok, Albertus van Winsen (zie
art.) te hebben afgemaakt, vonden zij broeder Joannes, die zich uit angst in een
hoop takkebossen had verborgen. Hij werd onmiddellijk door de soldaten gedood.
Zijn gebeente rustte aanvankelijk bij dat van zijn medeslachtotters 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 weer op haar oude plaats,
waar zij sinds 1911 achter glas worden bewaard in den rechterzijwand der kerk.
Zie: Actes Capitulaires de la Grande Chartreuse 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., Gand. 1608); G. H e s s e , De Martelaren van Roermond,
een bronnenstudie in Linb. Jaarb. XVII, 1911; J o s . H a b e t s , Gesch. bisd.
Roermond I, 149 vlg., III, 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. Keulers,
P.J.M. van Gils, P. Albers, A.F. van Beurden, W.G(oossens), e.a.
Scholtens

[Sivré, Jan Baptist]
SIVRÉ (Jan Baptist), geb. te Roermond 6 Nov. 1818, aldaar overl. 16 Nov. 1889,
studeerde aan het latijnsche college te Roermond, dat hij in 1835 verliet, en vertrok
naar Luik, waarbij tot in 1841 als klerk op het kantoor van een notaris werkzaam
was. Daar Roermond evenwel in 1839 van België gescheiden werd en hij voorzag,
dat hem zijn in België begonnen voorbereidingen tot het notarisambt in Nederland
van weinig dienst konden wezen, was hij genoodzaakt zijn voornemen om notaris
te worden op te geven. In 1843 naar Roermond teruggekeerd, leefde hij er een paar
jaren ambteloos en werd daarna klerk op het kantoor der hypotheken (1845-46).
Daar dit leven hem niet beviel, vertrok hij naar St. Odiliënberg, waar hij gedurende
vijf jaren een aan zijn vader toebehoorende pachthoeve bestuurde. In 1851 werd
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hij door de stad tot controleur der plaatselijke belastingen benoemd en na de
afschaffing van dit ambt, als directeur aan het hoofd der gasfabriek geplaatst. Bij
deze betrekkingen had Sivré in zijn vrijen tijd nasporingen gedaan over
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de geschiedenis zijner vaderstad; hij was dan ook geen nieuweling in het vak, toen
de stedelijke regeering hem in het jaar 1866 benoemde tot ambtenaar ter secretarie,
belast met de regeling en het toezicht op de oude archieven. Door den gemeenteraad
tot stadsarchivaris benoemd, ging hij aan het werk om een inventaris der archieven
te maken. Eenige jaren later volgde zijn benoeming tot rijksarchivaris van het
oud-Geldersch archief van het voormalig Overkwartier. Het resultaat van zijn arbeid
als archivaris legde hij hoofdzakelijk neder in zijn: Inventaris van het oud archief
o

van Roermond, 4 deelen in 8 , van 422, 462, 424 en 452 blz., zonder de tafels
(Roermond, J.J. Romen 1868-84). Ook gaf hij met F.J.J. d e S a i n , rechter te
Roermond, nog uit den: Inventaris van de registers en stukken afkomstig van de
voor December 1795 bestaan hebbende gerechtelijke en andere lichamen, welke
zich bevinden in het archief der arrondissementsrechtbank te Roermond (Roermond,
J.J. Romen, 1879, 4, 20 blz.). Voorts leverde hij verschillende opstellen en bijdragen
in den Almanak van het arrondissement Roermond (1872-75), het Jaarboekje van
Limburg (1873), Provinciale almanak van Limburg met adresboek (1876-87),
Maasgouw (1879-80). Verder gaf hij uit in de Publications de la soc. hist. et arch.
dans le duché de Limbourg de volgende opstellen en verhandelingen: Narratio de
obsidione et expugnatione Ruraemundae anni 1637, VIII (1871), 353-378;
Geschiedkundige schets van het oud begijnhof te Roermond, XI (1874), 163-219;
Het necrologium der adellijke abdij van O.L.V. Munster te Roermond, XII (1875),
169-280; Memorieboek van het voormalig klooster van den H. Geest te Roermond,
XIV (1877), 25-144; De vrijheerlijkheid en de vrijheeren van Dalenbroeck bij
Roermond, XXVI (1889), 76-166.
Zie: J o s . H a b e t s , Necrologie van Jan Baptist Sivré in Publ. de la soc. hist. et
arch. dans le duché de Limbourg XXVI (1889), 465-469, gevolgd door een lijst zijner
geschriften, eveneens overgedrukt in Maasgouw (1889), 205-206.
Verzijl

[Six van Oterleek, Mr. Cornelis Charles baron)
SIX VAN OTERLEEK (Mr. C o r n e l i s C h a r l e s baron), geb. te Amsterdam 30
Sept. 1772, overl. te Utrecht 3 Juni 1833, was de zoon van Mr. W i l l e m
F a b r i c i u s S i x en A l p h e d a L o u i s a d e V i s s c h e r . Hij studeerde te
Amsterdam en verdedigde aldaar in 1792 een dissertatie, maar daar Amsterdam
het promotierecht niet had, ging hij naar Leiden over, waar hij 29 Febr. 1792 werd
ingeschreven en 19 Juli van hetzelfde jaar op stellingen in de rechten promoveerde.
In den veldtocht van 1794 tegen de Franschen was hij commissaris-generaal,
maar toen in 1795 de revolutie uitbrak, onttrok hij zich aan deze betrekking. Hij werd
toen advocaat te Amsterdam, maar werd 5 Mei 1805 lid van het uit 19 leden bestaand
Wetgevend lichaam, waartoe de raadpensionaris Schimmelpenninck hem benoemde.
Koning Lodewijk benoemde hem 25 Sept. 1806 tot lid van het nieuwe Wetgevend
lichaam, maar op 11 Nov. 1807 werd hij niet herkozen. Op 11 Mei 1808 benoemde
Lodewijk hem tot lid van den Staatsraad buiten de sectiën en directeur-generaal
der publieke schuld. Hij hield zich hoofdzakelijk met de financiën bezig. Onder het
fransche bewind werd hij secretaris der centrale kas en directeur van het grootboek
der nationale schuld te Amsterdam, met den rang van rekestmeester.
Na de bevrijding werd Six door den Souvereinen Vorst bij besluit van 9 April 1814
benoemd tot secretaris van Staat voor de Financiën. Na de
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vereeniging met België werd hij bij besluit van 16 Sept. 1815 benoemd tot minister
van Financiën en 23 Mrt. 1816 tevens tot directeur van de amortisatiekas.
Het financieel beheer werd door den Koning van zooveel gewicht geacht, dat het
onder vier dignitarissen verdeeld werd. Appelius (dl. VII, kol. 16) werd
directeur-generaal der indirecte belastingen, Wichers (dl. III, kol. 1417) werd
directeur-generaal der konvooien en licenten en van Lynden van Hemmen (dl. III,
kol. 801) hoofdadministrateur der domeinen. De betrekking van Wichers kwam
ingevolge Koninklijk besluit van 19 Febr. 1818 met ingang van 1 Maart d.a.v. onder
Appelius, die van van Lynden ingevolge dat besluit met dien datum onder Six.
Ten einde de Staatsbegrooting, die vooral ook gedrukt werd door de groote
uitgaven voor de door de groote mogendheden van den Koning geëischte vestingen
aan de fransche grens, in evenwicht te brengen, haalde Six den Koning, die eigenlijk
geen voorstander van beschermende rechten was, over om hooge invoerrechten
voor te stellen op suiker en koffie. Na een driedaagsch debat in de Tweede Kamer,
waarin vooral van Hogendorp (dl. II, kol. 587) en Kemper (dl. II, kol. 658) zich tegen
deze voorstellen verzetten, werden zij door de hulp der belgische leden, voorstanders
van protectie, van April tot 1 Mei 1819 aangenomen.
De Staatsbegrooting was verdeeld in vijf deelen: uitgaven voor 1820-29, middelen
daarvoor, uitgaven van anderen aard voor 1820, middelen hiervoor, en bijzondere
middelen tot stijving der schatkist. De Kamer was van oordeel, dat er te weinig
zuinigheid betracht werd, en verwierp op 24 Dec. 1819 eerst twee ontwerpen met
algemeene en met 97 tegen 1 stem en, toen deze denzelfden dag gewijzigd waren
ingediend, nogmaals met de twee andere met 29 à 43 stemmen; alleen de stijving
der schatkist werd aangenomen. Daarna werd de begrooting der uitgaven van 76
op 59 millioen teruggebracht en zijn 29 Maart 1820 alle 4 begrootingen met 24 a
27 stemmen tegen aangenomen. Steeds werd deze discussie in 1819 namens de
regeering geheel door Appelius gevoerd, in 1820 evenwel door Six.
Appelius stond, als meer meegaande, meer in de gunst bij den Koning en het
gevolg was, dat Six bij besluit van 4 April 1821 eervol ontslagen en diens portefeuille
aan Appelius bij de zijne werd opgedragen, zoodat nu de financiën in één hand
waren. Six werd tegelijk tot minister van staat benoemd en zette zich te Utrecht
neder.
In Oct. 1826 werd hij tot vice-president van het amortisatie-syndicaat benoemd.
In 1827 werd hij door den Koning tot president der Nederlandsche
Handelmaatschappij benoemd, maar hij bedankte om gezondheidsredenen.
Volgens de Gedenkschriften van Mr. H.v.A., uitgegeven door Mr. A.W. Engelen,
was Six een windbuil, zoodat men, als hij een salon binnenkwam, riep: place pour
six, en zou hij in door den wijn opgewonden staat des avonds in een gracht geloopen
en verdronken zijn. Dat hij veel, misschien ten onrechte, belasterd is, bleek 19 Dec.
1818, toen hij in de Tweede Kamer zeide, dat hij 15 jaren lang zijn goeden naam
onbesmet bewaard had.
Hij werd in 1815 in den adelstand verheven en in 1820 werd hem de titel baron
toegekend.
Hij huwde 10 Juli 1797 A n n a H e l e n a t e r B o r c h , geb. 5 Oct. 1775, overl.
24 Juni 1815, daarna 3 Nov. 1821 S a m u e l l e T h é o p h i l e G a n s n e b genaamd
T e n g n a g e l , geb. 15 Dec. 1788, overl. 8 Mei 1861. Bij de eerste had hij 3 zonen
en 5 dochters, bij de tweede een dochter.
Ramaer
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[Sjoerds, Pieter]
SJOERDS (Pieter), geb. te Workum, data van geb. en overl. onbekend.
Hij was een broeder van Wybo Sjoerds, eveneens kapitein bij de Watergeuzen,
en woonde bij zijn moeder in Emden in, in ‘Johan Kartwijcks kelder, in die Brugstrate’.
In Maart 1571 wordt zijn naam ook genoemd bij de voornaamste kapiteins op de
vloot der Watergeuzen. In najaar 1571 kwamen in Emden klachten over zijn
vrijbuiten). Op schriftelijk verzoek van de commissarissen en ambtlieden werd hij
op 30 Oct. 1571 op den burcht van Emden gevangen gezet, en twee raadsdienaars
deden in zijn woning een huiszoeking. Men vond slechts een sulkerbrood en een
el laken, en in een kist een veldteeken en de buks van zijn broeder Wybo Sjoerds.
Op 19 Nov. 1571 werd hij door Alva vogelvrij verklaard. Verder is niets van hem
bekend.
Zie over hem: v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand (1858) I, 325; W i n s e m i u s ,
Kroniek van Friesland, 562; Archief van Emden, Vrijbuitersschade Protokol van 30
Oct. 1571.
Vogels

[Sjoerds, Wybe]
SJOERDS (Wybe), geb. te Workum, terechtgesteld te Medemblik 12 Juli 1572.
Hij komt in de stukken ook wel voor als ‘Capiteyn Wybo’ en Wybo Syvetzen, en
is een broeder van den Watergeus Pieter Sjoerds.
Begin 1567 vlucht hij voor Alva naar Oost-Friesland, en is in April 1567 in Emden,
waar hij 4 Aug. 1568 voorkomt als diaken bij de diakonie der ‘Fremdlingen-armen’.
Hij vecht 23 Mei 1568 bij Heiligerlee en behoort in voorjaar 1569 tot de eerste
Watergeuzen, die van den Prins van Oranje een kaperbrief kregen. Op 20 Mei 1569
wordt hij door Alva verbannen, welk vonnis op 21 Mei 1569 wordt afgekondigd. Later
wordt hij voor de tweede maal verbannen, als Wybe Syeurdts, met verbeurdverklaring
zijner goederen. 30 Januari 1570 wordt het vonnis afgelezen.
Hoewel hij tot de eerste Watergeuzen behoorde, komt zijn naam pas in Maart
1571 op de Geuzenvloot voor, hij wordt als een der kapiteins genoemd, en heeft
Jurriaen Eltes, trommelslager, als luitenant. Einde Maart 1571 is hij met verscheiden
schepen bij Texel en de zeegaten, waar de Watergeuzen alles plunderen en
rantsoeneeren, hij heeft gebrek aan volk op zijn schip en neemt eenige nieuwe
matrozen aan, o.a. Jacob Billickens en Pieter Jansz. als bootsgezellen en Hans
Hendriksz. als trommelslager, een paar andere lieden gaan dadelijk weer van boord
weg, ondanks het aandringen van den kapitein. Op 29 Maart 1571 doet hij een
landgang bij Katwijk, om een klooster in de buurt te plunderen; spaansche soldaten
verhinderen dit; hij zeilt naar het Vlie terug, en blijft daar en voor de Wadden wel
vijf weken lang op en neer varen; soms gaan de Watergeuzen op Texel aan land.
Begin Mei 1571 zeilt hij naar de Eems, plundert een schip uit Hamburg met laken,
een schip uit Holland met rijnschen wijn en andere koopwaren geladen, en begin
Juni 1571 een schip dat uit Zeeland naar Dantzig onderweg was, en rooft hieruit
voor meer dan 8.000 gulden aan goederen. Op 23 Juni 1571 lag hij met zijn schip
voor Emden, toen de vloot der Watergeuzen door de spaansche vloot onder admiraal
van Boschuyzen werd verslagen. Eenigen van zijn scheepsvolk werden gevangen
genomen, maar Wybe Sjoerds gelukte het met zijn schip naar de engelsche kust
te ontkomen, waar hij onder Cornwallis een schip uit Emden uitplunderde, dat naar
Brouage zeilde. Hij plundert ook in het Kanaal, en in najaar 1571 neemt hij weer
een schip uit Emden, plundert dat geheel uit,
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slaat den schipper in de ijzers, verwondt hem en wil dezen zelfs dooden, alleen
omdat die schipper te gelijk met de spaansche vloot, die de oostenrijksche prinses
naar Spanje bracht, voor de veiligheid was meegezeild. Alleen de tusschenkomst
van den slotvoogd van Dover redde den schipper het leven.
Op schriftelijk verzoek van de commissarissen van Emden werd op 30 Oct. 1571
een huiszoeking bij zijn broeder Pieter Sjoerds in Emden gedaan, op zoek naar
roofwaar. Men vond niets, behalve in een kist de buks en een veldteeken van Wybe.
Wegens de groote schade die men in de Nederlanden van Wybe Sjoerds had, werd
hij op 19 Nov. 1571 door het Hof van Friesland nog eens verbannen en vogelvrij
verklaard, men stelde op zijn hoofd een premie van 50 Carolus guldens. Wybe
Sjoerds was intusschen naar de oostfriesche wateren gekomen en op 25 Febr. 1572
kwamen in Emden groote klachten over hem binnen, waarop de stadsregeering
streng verbood den vrijbuiter iets te verkoopen, om hem zoodoende van de stroomen
weg te krijgen. Wybe Sjoerds nam van zijn kant er zijn maatregelen tegen en eischte
nu van de emder schippers kruit en lood, anders zou hij zijn gevangenen steeds
over boord gooien; in Maart 1572 kwam hij zelfs voor de stad Emden, maar de drost
nam hem niet gevangen, misschien uit vrees. Het geheele voorjaar 1572 had men
op de Eems grooten last van hem, daar hij bij voorkeur schepen uit Emden plunderde
en nu veel samenwerkte met den Watergeus Gijsbert Gabbens.
In den zomer van 1572 voegde hij zich bij de Watergeuzen op de hollandsche
kust, maar door zijn plunderen op vriend en vijand maakte Sonoy er snel een eind
aan, doorhem op 12 Juli 1572 te Medemblik te laten ophangen.
Zie over hem: B o r , Nederl. Oorlogen I, 289; W a g e n a a r , Vaderl. Historie VI,
308; v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand (1858) I, 77, 188, 325; W i n s e m i u s ,
Kroniek van Friesland, 554, 562; v a n G r o n i n g e n , Gesch. der Watergeuzen,
129; M a r c u s , Sententiën, 194; A n d r e a e , De Friesche Watergeuzen in Vrije
Fries, 3e Reeks, V, 75, 90; H a g e d o r n , Ostfrieslands Handel und Schifffahrt, 263,
272, 299, 300; Algemeen Rijksarchief, Holl. Div. Rekg. 2723, fol. 89-91vo. Archief
van Emden, Vrijbuitersschade Protokollen van Juni 1571-Mei 1572; Protokollen van
den Emder kerkeraad.
Vogels

[Sladus, Cornelius]
SLADUS (Cornelius), gedoopt te Amsterdam in de Nieuwe Kerk 24 Sept. 1599 als
C o r n e l i s M a t t h e u s z , begr. ald. 26 Oct. 1678. Hij was een zoon van den
amsterdamschen rector Mattheus Sladus (1) of Matthew Slade, geb. 1569, overl.
1628 (zie dl. II, kol. 1323, aan te vullen uit Verslagen en Mededeelingen der Kon.
Academie, Afd. Letterkunde, 2de reeks, 10de deel (1881), 252 en uit de Dictionary
of National Biography XVIII, 365, en de daar aangehaalde literatuur) en diens eerste
vrouw A l o t h e a K i r f o r d . In zijn doopacte worden aan zijn ouders de namen
gegeven van ‘Mattheus Jansen’ en ‘Alicia Mateues’. Hij werd als student in de
philosophie te Leiden ingeschreven 1 April 1617 en was na afloop van zijn studie
leeraar in het Hebreeuwsch en in andere talen te Amsterdam. Na den dood van zijn
vader volgde hij dezen 9 Mei 1628 op als rector van de latijnsche school aan de
oude zijde. Deze school (in de Koestraat) werd in 1678 vereenigd met de nieuwe
latijnsche school aan het Singel onder den rector Jacobus Heiblocq. Met A d r i a n u s
J u n i u s gaf Cornelius Sladus uit M. T u l l i i C i c e r o n i s Orationum selectarum
liber: ad exemplar
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editionis Jani Gruteri accurate emendatus alque editus (Amst. 1691).
Sladus huwde te Amsterdam in 1625 (ondertr. 9 Mei) met G e r t r u d e A m b r o s e
(‘Geertruyt Luycas’), een dochter van L u c A m b r o s e (‘Luycas Jans’), predikant
bij de Eugelsche gemeente te Amsterdam, en R i l l e t j e R u w a r d u s . Ten tweeden
male huwde hij (als Ds. Cornelius Sladus in de Koestraat, rector van de latijnsche
school) te Haarlem in 1675 (ondertr. te Amsterdam 11 Jan.) met A n n a G r e v e ,
van Haarlem, weduwe van H e n d r i k v a n d e K a m p . Uit het eerste huwelijk
werd een zoon geboren, Mattheus genaamd, die volgt.
Een andere M a t t h e u s S l a d u s , een jongere broeder van Cornelius, werd
gedoopt te Amsterdam 29 Nov. 1612, liet zich op 19-jarigen leeftijd d.d. 13 Nov.
1629 te Leiden inschrijven als student in de philosophie en de medicijnen, werd
later conrector van de latijnsche school te Amsterdam en is ald. begr. 7 Jan. 1681.
Hun zuster M e r c y S l a d e , geb. in 1604, huwde in 1625 met I s a a c k v a n
R a v e s t e y n , schoolmeester, later boekverkooper te Amsterdam.
Het portret van Cornelius Sladus werd gegraveerd door W. Vaillant naar een
schilderij van J. Vaillant (1675) en eveneens door B. Vaillant (1676). Van Someren
signaleert dit portret echter als twijfelachtig.
Zie: Doop- en Trouwboeken in het Amst. Gem. Archief; Dictionary of National
Biography XVIII (1909), 365 i.v. Slade; Alb. Stud. Leiden; C.G. J ö c h e r , Gelehrten
Lexikon IV, 633 (waar als geboortedatum 14 Oct. 1599 wordt opgegeven); J.
W a g e n a a r , Geschiedenis van Amsterdam III, 374; 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, 577; F. M u l l e r , Catalogus van
portretten, 4956, 4960; J.F. v a n S o m e r e n , C a t a l o g u s v a n g e g r a v e e r d e
p o r t r e t t e n III, 5139; Catalogus der handschriften in de Bibl. te Amsterdam I
(1899), 199; Het Boek 1931, 309.
Wijnman

[Sladus, Mattheus]
SLADUS (Mattheus), geb. te Amsterdam 9 Juni 1628 (ged. aldaar in de Nieuwe
kerk 12 Juni 1628, getuige de amsterdamsche predikant Ds. Eliazer Swalmius),
overl. te Shotover Hill bij Oxford 20 Dec. 1689, geneesheer. Hij was een zoon van
den voorgaande en liet zich als medisch student te Leiden inschrijven op 8 April
1644. Nadat hij in 1649 te Helmstadt tot doctor in de medicijnen was gepromoveerd
op een proefschrift, getiteld De asthmate, vestigde hij zich als geneesheer te
Amsterdam en was aldaar van 1650-68 aan het gasthuis verbonden. Hij was lid van
het bekende ‘Collegium anatomicum Amstelodamense’. Na den dood van J.A. van
der Linden werd hij in 1666 als professor in de geneeskunde te Leiden beroepen,
welk professoraat hij evenwel - gelijk een hem te Amsterdam aangeboden
hoogleeraarschap in de anatomie - afsloeg. Evenals zijn vriend J. Swammerdam
schijnt hij zich zeer veel met embryologische studies te hebben beziggehouden.
Toen hij een bezoek aan Oxford had gebracht overleed hij plotseling op de terugreis
naar Londen in zijn reiskoets aan een beroerte en werd den 22sten Dec. 1689 in
de St. Peterskerk te Oxford begraven. Zijn bibliotheek werd 30 Mei 1690 te
Amsterdam verkocht door de boekverkoopers Hendrik en Dirk Boom. Hij was
waarschijnlijk ongehuwd.
Onder het pseudoniem (anagram) T h e o d o r u s A l d e s , A n g l u s , schreef hij:
Dissertatio epistolica de generatione animalium Harveium interpolata et tribus
observationibus auctior (Amst. 1666, tweemaal herdr. Frankf. 1668); Epistola qua
describitur recenter impregnatae feminae in-
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cisio a Ruyschio facta (Amst. 1668): en Observationes in ovis facta (Amst. 1673),
welke verhandelingen reeds spoedig na hun verschijnen zoo zeldzaam werden, dat
Ruysch ze in M a g n e t 's Bibliothecae anatomicae (I, 750-758) liet opnemen,
waarschijnlijk omdat deze - evenals Haller - meende, dat ze ‘exigua sed memoriae
digna libella’ waren. Verder schreef Sladus een brief over de kamfer, door B o c c o n e
in zijn Recherches (nederl. vert. Natuurkundige naspeuringen op proef- en
waerneemingen gegrond, Amsterdam 1744) opgenomen.
Sladus was ook een uitstekend kenner van het Grieksch. Hij schreef een
commentaar op het Lexicon van Hesychius en op werken van andere grieksche
schrijvers. Zijn Emendationes msc. in Galeni Glossas Hippocraticas, die in J a n i
C o r n a r i i Operum Hippocratis edit. Gr. Basieliensi (p. 542-562) voorkomen, gingen
uit de bibliotheek van prof. J. Burman (overl. 1779) over in het bezit van J.F. Clossius.
Hij schreef een grieksch vers voor in G u l . P i s o , De Indiae utriusque re naturali
et medica (Amst. 1658). Ook komt van Sladus een grieksch Carmen ad Paulum
Terhaarium voor in Poëmatia Εὐγαϱιστιϰα et Ἐγϰωμιστιϰα ad clarissimum.... Dr.
Paulum Terhaarium (z.p. 1659), gericht aan zijn vriend Paulus ter Haar, toen deze
in 1659 benoemd was tot professor te Duisburg.
Zie: C.G. J ö c h e r , Gelehrten Lexikon IV, 633; J.H. V e r h e y k , Oratio saecularis
de antiquitate et vicitudinibus scholae (1778), 55, 56; Cat. Msc. Burmanni, 6; A.
H a l l e r , Bibliotheca anatomica I, VI, 549; Navorscher VIII (1859), 377; Alb. Stud.
Leiden; Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte aller Zeiten und Völker
V (1887), 431 i.v. Slade; Dictionary of National Biography XVIII, 365 i.v. Slade;
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, 68; J.F.M.
S t e r c k , Een zoekgeraakte versregel van Vondel in het Dertiende Verslag der
vereeniging Het Vondel-Museum. (1928), 30; Bibliotheca medica Neerlandica (1930),
504; B.W. Th. N u y e n s , Het ontleedkundig onderwijs en de geschilderde
anatomische lessen van het chirurgijnsgilde te Amsterdam, 30.
Wijnman

[Sleurs, Christianus Antonius]
SLEURS (Christianus Antonius), geb. te Venlo 28 Aug. 1763, overl. te Leiden 2 Juni
1813, zoon van J o a n n e s N o r b e r t u s en J o a n n a A d r i a n a D i n c k e l s ,
was medicinae doctor te Leiden en gehuwd met Maria Elisabeth Bressanelli.
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie Sleurs in handschrift; Maasgouw (1901), 57.
Verzijl

[Sleurs, Joannes Baptista]
SLEURS (Joannes Baptista), geb. te Venlo 20 Januari 1758, overl. te Opitter 27
October1830,zoonvanJ o a n n e s N o r b e r t u s S l e u r s enJ o a n n a A d r i a n a
D i n c k e l s , trad in de orde der Norbertijnen of van Premonstrijt, in de abdij
Averbode, gekleed 2 Febr. 1782, geprofest 2 Febr. 1784, werd sacrist 28 April 1786,
assistent te Hoogewierde 21 Oct. 1793, pastoor te Averbode 24 Juli 1803 en te
Opitter 26 April 1816.
Zie: Bidprentje in bezit van J. Bloemen-Huenges te Venlo; J a n V e r z i j l ,
Genealogie Sleurs in handschrift; Maasgouw (1901), 57.
Verzijl

[Sleurs, Joannes Gerardus Franciscus]
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SLEURS (Joannes Gerardus Franciscus), geb. te Venlo 23 Dec. 1798, overl. te
Rotterdam 10 April 1859, zoon van W i l h e l m u s H e r m a n u s en H e n d r i n a
E r n e s t i n a v a n D a e l v e l d , medicinae doctor, kreeg als student in de
medicijnen, anatomie en verloskunde aan de universiteit te Luik 31 Aug. 1820 de
studiebeurs Gerard van Schelbergen, was vervolgens dokter
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te Horst (L.) en sedert 1828 te Rotterdam. Uit zijn huwelijk met A n n a A n t o i n e t t e
B r ü g g e r -M a e s o.a. een zoon: Henricus Joannes (geb. te Rotterdam 15 Juni
1835, overl. te St. Anna bij Nijmegen 12 Sept. 1898) (zie dit woordenboek deel IV,
kol. 1251-52).
Zijn portret verscheen als litho door B.T. van Loo naar J.A. Canta bij C.W. Mieling
te 's Gravenhage.
Zie: Stadsarchief van Venlo no 1813; Maasgouw (1901), 51; J a n V e r z i j l ,
Genealogie Sleurs in handschrift.
Verzijl

[Sleurs, Norbertus Servatius]
SLEURS (Norbertus Servatius), geb. te Venlo 25 Februari 1805, overl. te Middelaer
4 Juni 1878, zoon van W i l h e l m u s H e r m a n u s en H e n d r i c a E r n e s t i n a
v a n D a e l v e l d , priester gewijd te Luik 1829, kapelaan te Velden 1829-40, pastoor
te Belfeld 1840-55, pastoor te Middelaer sedert 1 Juni 1855.
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie Sleurs in handschrift; Maasgouw (1909), 29.
Verzijl

[Sleurs, Petrus Wilhelmus]
SLEURS (Petrus Wilhelmus), geb. te Venlo 19 October 1748, plaats en jaar van
overlijden onbekend, zoon van J o a n n e s N o r b e r t u s en van J o a n n a
A d r i a n a D i n c k e l s , was medicinae doctor, werd 20 Mei 1774 tot vroedmeester
der stad Venlo aangesteld, na aflegging van een examen in de vroedheelkunde,
voor den medicinae doctor Petrus Herckenrath en in tegenwoordigheid van Willem
Conraetz, burgemeester, Joannes Leonardus Timmermans, schepen en Henricus
Joannes Laurentius Mooren, raadsverwant der stad Venlo, en deed als zoodanig
21 April 1775 den eed; hij huwde te Venlo 12 Dec. 1776 met M a r i a A n t o n i a
J o s e p h a d e S c h u r e r en schijnt de stad verlaten te hebben, daar Wilhelmus
Augustinus Bernière 11 Aug. 1787 den eed als vroedmeester der stad deed.
Zie: Stadsarchief van Venlo no. 243, register 11; J a n V e r z i j l , Genealogie
Sleurs in handschrift.
Verzijl

[Slicher, jhr. Mr. Jan]
SLICHER (jhr. Mr. Jan), geb. te 's Gravenhage 13 Juli 1745, overl. aldaar 24 Sept.
1815, was de zoon van Mr. W i g b o l d S l i c h e r en H e s t e r E r k e n r a e t
Roseboom.
Hij studeerde te Leiden, waar hij 16 Sept. 1760 werd ingeschreven en 2 Oct. 1765
in de rechten promoveerde op een dissertatie getiteld Ad Auth. codicis ad S C.
Velleianum. Hij werd in 1770 schepen van zijn geboorteplaats, in 1775 geestmeester,
kolonel der burgerij en lid der algemeene Staten en in 1777 burgemeester. In het
begin van 1795 werd hij als aanhanger van den stadhouder uit zijn betrekkingen
gezet, maar 4 Juni 1802 nam hij een benoeming tot lid van den raad van den Haag
aan. Bij de nieuwe organisatie van den raad op 5 Juni 1806 werd hij als zoodanig
gecontinueerd en 20 Jan. 1808 benoemde koning Lodewijk hem weder tot
burgemeester van 's Gravenhage. Onder het fransche bewind werd hij 5 Aug. 1811
weder ambteloos, maar 17 Nov. 1813 aanvaardde hij opnieuw het
burgemeesterschap.
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Op 6 Apr. 1814 werd bij benoemd tot lid der Nationale Vergadering en na de
vereeniging der noordelijke en zuidelijke Nederlanden werd hij 1 Sept. 1815 benoemd
tot lid der Tweede Kamer. Hierin heeft hij wegens zijn plotseling overlijden geen
zitting kunnen nemen.
In 1815 werd hij in de ridderschap van Holland opgenomen.
Hij huwde 10 Nov. 1771 L o u i s a A d r i a n a G e e r t r u i d a v a n
K r e t s c h m a r , geb. 26 Sept. 1749, overl. 21 Nov. 1815, bij wie hij een zoon en
een dochter had.
Ramaer
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[Slicher van Domburg, Mr. Jan Jacob]
SLICHER VAN DOMBURG (Mr. Jan Jacob), geb. te Middelburg 18 Dec. 1802,
overl. te 's Gravenhage 25 Apr. 1880, was de zoon van A d r i a a n K a s p e r
K o r n e l i s S l i c h e r en W i l h e l m i n a C a r o l i n a v a n d e n B r a n d e . Hij
werd te Leiden als student ingeschreven 24 Sept. 1821 en promoveerde aldaar op
stellingen 22 Juni 1826. Hij zette zich als advocaat te Middelburg neder. In 1832
werd hij lid van den raad van die stad.
Hij werd 1 Juni 1836 tot lid der Staten van Zeeland voor de eigenerfden in het
district Middelburg gekozen en zijn medeleden kozen hem 28 Sept. 1848 tot lid der
Tweede Kamer. Hij was de laatste, die onder het oude régime in deze vergadering
zitting genomen heeft.
Na de invoering der herziene grondwet werd hij in het district Middelburg opnieuw
tot lid der Tweede Kamer gekozen. In den eersten tijd volgde hij als de meeste leden
Thorbecke, maar sedert de Aprilbeweging schaarde hij zich onder de conservatieven.
Gedurende 9 jaren was hij met een liberaal lid afgevaardigde voor Middelburg. Bij
zijn periodieke aftreding tegen Sept. 1862 verzocht hij niet in aanmerking te komen
voor een herkiezing en werd hij 10 Juni vervangen. Hij ging toen te 's Gravenhage
wonen.
Hij huwde 12 Sept. 1838 E m i l i e J a c q u e l i n e F r é d é r i q u e E s s e r , geb.
7 Nov. 1812, overl. 15 Nov. 1860, by wie hij 2 dochters had.
Ramaer

[Sloot, Augustus van der]
SLOOT (Augustus v a n d e r ), geb. te Barby aan de Elbe omstr. 1705, gest. te
Middelburg 1779. Zijn vader was hofprediker in Saksen. Als proponent werd hij
beroepen naar St. Kruis, dicht bij Aardenburg, waar hij in 1729 bevestigd werd en
bleef tot 1736, toen hij het beroep naar Domburg had aangenomen. Vervolgens
stond hij van 1752-1754 te Vlissingen en daarna te Middelburg. Hij huwde in 1732
met J o h a n n a A n d r i e s s e n , dochter van Ds. Johannes Andriessen (dl. I, kol.
142) en van C o r n e l i a P i e t e r n e l l a B r o u w e r of B o u w e r s .
Hij heeft geschreven Tweehonderdjarige gedachtenis der verlossing van
Middelburg uit de spaansche en anti-christische dwingelandij (Middelburg 1774).
Ook komt van hem een bericht voor omtrent Nehalennia en andere beelden in
Tegenw. staat der Ver. Nederl. X, 222.
Zijn zoon J o h a n F r e d e r i k , geb. 1748, was achtereenvolgens predikant te
Sir Jansland (1773), Westkappel (1774), Hulst (1782), Vlissingen (1788), nam ontslag
1809 en trad in 1818 opnieuw op als predikant te Wemeldinge, waar hij 1819
overleed.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen II, 640; K e s t e l o o , Domburg in woord
en beeld (Middelb. 1913); aanteekeningen van J.C.E. Bartelds.
Kossmann

[Sluis, Wouter]
SLUIS (Wouter), zoon van R e y e r S l u i s , veefokker en veehandelaar, geb. te
Hoogkarspel 7 Nov. 1827, overl. te Bloemendaal 20 Febr. 1891. In 1848 vestigde
hij zich als boer in den Beemster. Door zijn tweede huwelijk in 1858 met de weduwe
van D i r k K o o y pachter eener boerderij van het aloude Deutzenhofje aan de
Prinsengracht te Amsterdam, was hij in de gelegenheid hier het landbouwbedrijf
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geheel naar eigen inzichten in te richten. Een zielsziekte maakte in Maart 1889 zijn
overbrenging naar een gesticht noodzakelijk. S. was een man van veelzijdige
ontwikkeling en van onderzoekenden geest, een niet alledaagsche verschijning
onder zijn vakgenooten. Land- en tuinbouw, veeteelt, zuivelbereiding, vakonderwijs,
polderbemaling hadden zijn belangstelling. Hij
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was o.a. de man die op de gedachte kwam het brongas, dat zich in groot quantum
in het nortonwater bevindt, op te zamelen voor het gebruik van stookgas. Bij de
100ste herdenking van zijn geboortedag heeft men een gedenksteen in genoemde
boerderij geplaatst, waartoe alle n.h. landbouwvereenigingen hebben bijgedragen.
Zie: Huldiging van de nagedachtenis van Wouter Sluis in de N.R.Ct. van 8 Nov.
1927; aanteekening van J.C.E. Bartelds.
Kossmann

[Sluter, Derck]
SLUTER (Derck), geb. te Bubbum bij Vastenou, terechtgesteld te Groningen einde
Dec. 1570.
In najaar 1570 werd hij in Norden door twee burgers aangenomen om op het
schip van Hans Carré, alias Hans Schotman, dienst te nemen, die als kapitein der
Watergeuzen een patent van den Prins had. Het plan was om naar de Harle te
zeilen en een schip dat daar lag op te lichten. Maar het ijs verhinderde dit plan en
bij een landgang viel hij met een paar makkers den Spanjaarden in handen. Hij werd
naar Groningen gebracht, daar 19 Dec. 1570 verhoord en kort daarna gevonnist.
Zie over hem: F r a n z , Ostfriesland und die Niederlande, 294; Staatsarchiv
Düsseldorf, Niederrheinisch-Westfählisches Kreisarchiv, X, no. 62, Vol. II, fol. 33
volg.
Vogels

[Smertsz, Frerick]
SMERTSZ (Frerick), geb. te Leeuwarden, data van geb. en overl. onbekend.
Hij woonde te Leeuwarden en was van zijn beroep bakker. Bij de komst van Alva
in 1567 vluchtte hij, waarschijnlijk naar Oostfriesland, en vocht in voorjaar 1568
onder graaf Lodewijk van Nassau in Groningerland. Op 18 Mei 1569 werd hij door
Alva verbannen, welk vonnis 21 Mei 1569 werd afgekondigd. Zoodra hij hoorde, dat
midden Sept. 1569 de vloot der Watergeuzen onder admiraal Dolhain voor het Vlie
geankerd lag, voegde hij zich bij hen. Later kwam hij als matroos aan boord van het
schip van Focke Abels. Op 7 April 1571 wilde hij, ziek zijnde, 's avonds laat in Emden
sluipen, maar werd betrapt, en moest den raad reden en antwoord geven. Later lag
hij nog eenigen tijd ziek in de gevangenis van Emden.
Zie over hem: M a r c u s , Sententiën, 190; H a g e d o r n , Ostfrieslands Handel
und Schifffahrt, 259; Archief van Emden, Vrijbuitersschade Protokol van 7 April
1571.
Vogels

[Smies, Jacob]
SMIES (Jacob), geb. te Amsterdam 11 Juni 1764, overl. aldaar 14 Aug. 1833,
kunstschilder, teekenaar en illustrator. Hij was een zoon van G e r r i t S m i e s , van
beroep ‘diender’ en A d r i a n a B o o t . In 1780 liet hij zich bij de amsterdamsche
teekenacademie inschrijven en was een leerling van J.G. Waldorp en Jan Ekels de
Jonge. Op 4 Oct. 1786 werd hij poorter van Amsterdam en op 7 Oct. d.a.v. lid van
het St. Lucasgilde aldaar, terwijl hij op 20 Oct. van hetzelfde jaar, wonende in de
Kerkstraat, ondertrouwde met M a a y k e P i j t e r s , die negen jaar ouder was en
uit Menaldum afkomstig. In 1789 werd hij lid van Felix Meritis. In 1803 kreeg hij den
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zilveren eerepenning voor het best geteekende academiebeeld. Na den dood van
zijn eerste vrouw hertrouwde hij met C h r i s t i n a M a g d a l e n a K e r g e n a a r .
Van zijn schilderijen (portretten, stadsgezichten, landschappen) zijn er weinig
bekend. Uit 1802 dateert een gezicht op het Singel te Amsterdam met de latijnsche
school, thans in het Hist. Museum te Amsterdam (afgebeeld bij K n o e f ). Op de
sted. tentoonstelling te Amsterdam van 1928 was een gezicht op den Dam van
Smies vóór het afbreken van de Waag. I m m e r z e e l deelt mede, dat in 1840 een
ander stuk van hem werd geveild, eveneens den Dam voorstellend. Een portret van
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Helmers door Smies werd in prent gebracht door W. van Senus. Als boekillustrator
is hij meer bekend geworden. Hij gaf uit De waereld in de XIXe eeuw get. door J.
S m i e s en in het koper gebr. door J.E. M a r c u s , I-VIII, met uitlegging (Amstelredam
1803). Verder leverde hij boekillustraties bij de werken van Arend Fokke Simonsz,
Dr. Bruno Dualhez enz. Ook was hij caricaturist; zoo werd op de veiling-Pick (1897)
een aquarel van Smies verkocht, voorstellend een caricatuur op de philosophie van
Kant. Zijn nalatenschap werd te Amsterdam verkocht op 24 Febr. 1834.
In de universiteitsbibliotheek te Amsterdam bevindt zich zijn Album Amicorum
met kunstproducten van Marcus, N. Ritter Jr., R. Ziezenis, J. Ziezenis e.a. (sommige
bijdragen zijn gedateerd 1794).
Een geteekend portret van Smies door Caspari bevindt zich in het Prentenkabinet
te Leiden (gegraveerd door J.E. Marcus).
Zie: I m m e r z e e l , II, 95; K r a m m , V, 1530; N a g l e r , XVI, 489; W u r z b a c h ,
II, 628; 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 , Geschiedenis der vaderlandsche
schilderkunst III, 116; J. K n o e f , Een schilderij van J. Smies en iets over zijn maker
in het Jaarverslag van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam
(1931), 35 e.v.
Wijnman

[Smiets, Wilhelmus]
SMIETS (Wilhelmus), geb. te Belfeld 29 Dec. 1767, overl. te Benschop, bij Utrecht,
11 Febr. 1845, zoon van T h e o d o r u s S m i e t s , schatheffer te Belfeld, en van
J o h a n n a N o t h e n . Bij zijn doop traden als peter en meter op: zijn oom Petrus
Smiets, secretaris van den bisschop van Roermond en pastoor van St. Odilienberg,
en zijn grootmoeder van moederszijde, Margaretha Nielmans. Hij werd in 1791 te
Roermond priester gewijd en bediende in het geheim, gedurende de fransche
overheersching, een paar jaren de parochie van Belfeld, na den dood van pastoor
Godefridus Franssen. In 1799 werd hij in de Hollandsche missie aangenomen en
wel voor dit district door den Aartspriester van Utrecht. Hij was lid der Congregatie
van priesters der derde orde van den H. Franciscus, die in België en in de
Rijnprovinciën in de 18de eeuw verscheidene huizen telde, welke eehter in het begin
der 19de eeuw door de fransche overheersching zijn opgeheven. Na eenige jaren
(1808-10) kapelaan te Hilversum te zijn geweest, werd Smiets in 1810 tot pastoor
der nieuw opgerichte statie te Kortenhoef benoemd.
In April 1815 werd hij pastoor der statie te Benschop. Zijn voorganger pastoor
Jacobus Reuvers had nog al veel te lijden gehad van eenige onverdraagzame
gemeentenaren en na het vertrek der Franschen vroeg hij verplaatsing aan. Smiets
bleef de roomsche zaak met moed behartigen, vooral daarin gesteund door den
burgemeester van Benschop, Hanzo Lemstra van Buma, die zelf Protestant was.
Aan Smiets dankt de r.k. kerk van Benschop haar tweede pastorie. Om de kosten
te dekken schreef het kerkbestuur een vrijwillige leening uit van ƒ 5500 in 55
aandeelen van ƒ 100, waarvan de pastoor er terstond tien nam. Hij richtte ook in
1828 achter de r.k. kerk een kerkhof voor de r.k. gemeente op, dat 21 Oct. van dat
jaar door den aartspriester G. van Nooij werd ingewijd. Den 18. Juni 1841 vierde
pastoor Smiets zijn gouden priesterschap en zijn zilveren pastoorsjubileum, bij welke
gelegenheid een gedicht werd vervaardigd. In Febr. 1843 legde hij om gezichtszwakte
zijn pastoreele bediening neder; zijn opvolger werd Wouterus Beukeboom, bij wien
hij, vol-
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gens onderlinge overeenkomst, bleef wonen en bij wien hij ook op 11 Febr. 1845
gestorven is. Zijn bidprentje roemt hem als een goed, rechtvaardig en godvreezend
man. Smiets stichtte bij testament van 3 Febr. 1845 een kapitaal van ƒ 8500 waarvan
de interest zou dienen tot een studiebeurs voor jongelingen, die zich voorbereidden
tot den geestelijken staat. Gedurende de eerste vijftig jaren, zou deze beurs
uitsluitend dienen voor zijn bloedverwanten, daarna zouden leden zijner familie bij
voorkeur en, bij gebrek aan dezen, beurtelings een student uit Belfeld en een uit
Kaldenkirchen daarop aanspraak maken. Bij gebrek aan bursarii blijven de inkomsten
tot versterking van het fonds. De beurs kon na verloop van vijftig jaren desnoods in
meerdere portiën verdeeld worden. Vergevers waren de pastoors van Belfeld en
van Kaldenkirchen en provisoren de pastoors van Venlo en Tegelen. Uit
familiepapieren door Wilhelmus Smiets zelven onderteekend blijkt, dat zijn
erfgenamen bestonden, van vaderszijde, uit vier takken, n.l. Wilhelmus, Theodorus,
Petrus en Wilhelmina Joosten, en van moederszijde, uit zeven takken, n.l. Wilhelmus,
Henricus, Antonius, Gertrudis en Gatharina Nothen, Petrus en Beatrix Peemans,
welke personen, alle elf, neven en nichten van den stichter waren.
Zie: M. H u b . H. M i c h e l s , Studiebeurs van Wilhelmus Smiets, pastoor te
Benschop bij Utrecht; J o s . H a b e t s , De studiebeurzen in Nederlandsch Limburg,
92; Familiepapieren Smiets in mijn bezit; schrijven d.d. 29 Mei 1906 van A.A.J. van
Rossum, kanunnik, deken van Montfort en pastoor van Benschop aan wijlen M.
Hub. H. Michels in mijn bezit; J a n V e r z i j l , Wilhelmus Smiets. De Belfeldsche
beurzenstichter in Nieuwe Venlosche Courant d.d. 5 Jan. 1929.
Verzijl

[Smit, Antonius Peregrinus]
SMIT (Antonius Peregrinus), geb. te Utrecht 8 April 1836, overl. 8 Jan. 1904 te
Magelang (N.O.I.). Hij was opgevoed in het geloof van zijn vader, die tot de
Oud-katholieken behoorde. Als jongeling ging hij over tot de roomsch-katholieke
kerk. Den 26sten Sept. 1861 trad hij te Ravenstein in de Sociëteit van Jezus. Als
priester kwam hij den 3den April 1871 te Batavia aan en werd, als eerste missionaris
der Sociëteit van Jezus, bestemd voor Padang, waar hij den 29sten Mei 1871 voet
aan wal zette.
Nog geen volle twee jaar was hij er werkzaam, toen de Atjehoorlog uitbrak. Bij
de eerste expeditie, April 1873, onder generaal-majoor Koehler werd P. Smit als
aalmoezenier aan die krijgsmacht toegevoegd. Met P. Verbraak nam hij gedurende
zes jaren beurtelings den zwaren dienst van aalmoezenier waar. Padang echter en
haar uitgestrekt kerkdistrict was en bleef zijn voornaamste arbeidsveld. Drie en
dertig jaren bracht hij in de missie door.
Kleijntjens

[Smit, Franciscus]
SMIT (Franciscus), geb. te Leiden 11 Nov. 1704, overl. 22 Mrt. 1782. Hij werd
luthersch predikant te Alkmaar 9 Jan. 1728, te Haarlem in Juni 1738, te Rotterdam
18 Maart 1742; emeritus 22 Mei 1778. Hij schreef 1747 een lijkrede op C.O. Mitzen
(kol. 681); Het gelovig sterven en lijkbestel van Joseph ...., ter gelegenheit van 't
overlijden en begraven van Willem Karel Hendrik Friso .... (Rott. 1752) en nog enkele
andere werken. In handschrift liet hij elf kleine deeltjes na met aanteekeningen
aangaande de kerkelijke geschiedenis in de Nederlanden ‘inzonderheid dergenen,
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die de Onveranderde Augsb. Geloofsbelijdenisse zijn toegedaan’ (loopende tot
1585).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 307; d e z ., Gesch. der luth. kerk in de Neder-
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landen ('s Gravenh. 1921), 156, 189, 191 v.; C. S e p p , Bibliotheek v. Nederl.
Kerkgeschiedschrijvers (Leiden 1886), 382.
Knipscheer

[Smit, Jan Borritsz.]
SMIT (Jan Borritsz.), ged. te Amsterdam in de Oude Kerk 27 Jan. 1598, overl. vóór
11 Nov. 1644, zeeschilder te Amsterdam. Hij was een zoon van den smid B o r r i t
J a n s z . en diens vrouw A n n a J a n s d r . v a n d e n H o v e . Van gereformeerde
afkomst, liet hij zich 13 Dec. 1620 te Amsterdam doopen bij de Waterlandsche
Gemeente der Doopsgezinden, en huwde hij twee jaar later (20 Maart 1622) met
Maritje Jacobsdr., een dochter van den doopsgezinden schoenmaker Jacob
Lenaertsz. Bredius vermeldt, dat hij in amsterdamsche inventarissen herhaaldelijk
‘een zeetge, een Maeswater, een watertge’ etc. van de hand van Jan Borritsz Smit
aantrof. In de collectie-Nostitz te Praag vindt men van hem een zeestukje, dat
gesigneerd is ‘J. Borriss Smit 1621’.
Zijn zoon B o r r i t J a n s z S m i t (geb. omstr. 1629) was boekverkooper te
Amsterdam en werd gedoopt bij de Waterlandsche Gemeente te Amsterdam 11
Dec. 1650. Wegens ‘los en opsprakelijck leven en sijn failleren’ werd deze den
16den Dec. 1677 voor de dienaren zijner gemeente ontboden en bedankte nog
denzelfden dag als lid. In 1689 werd hij wederom lid van het boekverkoopersgilde.
Zie: Oud-Holland (1890), 16 en (1927), 209; W u r z b a c h , Niederländisches
Künstlerlexikon II, 629; 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, 735; Lidmatenboek der Waterlandsche Gemeente te Amsterdam
(Doopsgezind Archief te Amsterdam); Maandblad De Ned. Leeuw, 1932.
Wijnman

[Smit, Jan Janszoon]
SMIT (Jan Janszoon), geb. te Alblasserdam 30 Jan. 1824, overl. aldaar 25 Jan.
1911, was de zoon van Jan Smit (dl. V, kol. 760) en T. v a n R i j s . Nog jong kwam
hij in het scheepsbouwbedrijf zijns vaders. Hij richtte in 1847 met zijn broeder
K o r n e l i s de firma J. en K. Smit's scheepswerven te Kinderdijk en Krimpen aan
de Lek op. Den overgang van houten tot ijzeren schepen en de ontwikkeling van
de stoomvaart heeft hij bijna van den aanvang af medegemaakt.
Toen de houten barken en fregatten van minder dan 1000 scheepston
langzamerhand verdwenen, vooral ook ten gevolge van de opheffing der
beurtbevrachtingen door de Nederlandsche handelmaatschappij in 1869, was
daarmede het werk op zeevaartgebied niet geëindigd, maar werden op de werf van
genoemde firma grootere houten en later nog grootere ijzeren en stalen
stoomvaartuigen gebouwd, welke voor een groot gedeelte eigendom bleven van
de beide firmanten. Haar kracht lag later echter nog meer in den bouw van materieel
voor aannemers, van vrachtbooten voor de binnen- en de kustvaart en van
sleepbooten.
Van 1850 tot 1865 werden bovendien voor een groot aantal ondernemingen
raderschepen zoowel voor passagiers- als voor vrachtvaart op haar werf gebouwd.
Toen omstreeks laatstgenoemd jaar de schroefstoombooten meer in zwang kwamen,
werd door de firma vooral eenzelfde type van 16 paardenkrachten gebouwd. De
eerste dezer soort was de Noord-Brabant, die in de vaart kwam van Rotterdam op
's Hertogenbosch; zij werd door 100 of meer andere, die in het geheele land in de
vaart kwamen, gevolgd. De tweede op de Nieuwe Maas voor Rotterdam in de vaart
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gebrachte sleepschroefboot, de Bagatel, is eveneens bij J. en K. Smit gebouwd en
door vele andere gevolgd. De eerste was een tot sleepboot ingerichte schroefboot
van buitenlandsch maaksel, die reeds
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eenige jaren gevaren had tusschen den Moerdijk en Rotterdam, in dienst van den
Grand Central Beige, die toen den spoorweg Rozendaal-Moerdijk exploiteerde.
In aanraking gekomen met A. Volker Lz. (dl. V, kol. 1060), toen deze den
onderbouw van de brug over het Hollandsch Diep aan den Moerdijk had
aangenomen, heeft Smit, die de drijvende kracht der firma was, sedert voor den
ploeg-Volker en later ook voor vele andere aannemers materieel gebouwd, dat
steeds ten genoegen van de afnemers werkte.
De eerste stoomschelpzuiger, de Tijd, werd door hem ontworpen en gebouwd,
later werd deze gevolgd door de Friesland, de Nautilus en de Betsy.
In 1866 nam hij van de erfgenamen van zijn oom Fop (dl. V, kol. 759) een aandeel
in den sleepdienst, genaamd L. Smit & Co, over. Met twee zonen van genoemden
Pop en M. Lels (dl. V, kol. 313) werd hij directeur van die firma, en vooral door zijn
energie is deze firma zeer veelomvattend geworden.
Smit was tot op enkele maanden voor zijn overlijden in het bezit van gezondheid
en werkkracht. Hij was van 1893 tot 1897 voorzitter van de Vereeniging tot
behartiging van stoomvaartbelangen in Nederland. Hij was commissaris van de
Nijmeegsche stoombootmaatschappij, president-commissaris van de Nederlandsche
stoombootreederij, in welker reorganisatie hij een groot aandeel had, van de reederij
op de Lek, L. Smit & Co's sleepdienst en van de N.V. van der Garden & Co.
Verder maakte hij deel uit van de commissie tot wijziging der scheepsmeting en
van een door het gemeentebestuur van Rotterdam ingestelde commissie tot
voorbereiding van de ontwerpen voor de gemeentelijke droogdokken.
Hij huwde 23 Apr. 1847 J.M. d e J a g e r , bij wie hij 3 kinderen had.
Zie een bericht in de S c h e e p v a a r t van Jan. 1911.
Ramaer

[Smit, Judocus]
SMIT (Judocus), geb. te Eindhoven 7 Mrt. 1813, overl. te Amsterdam 2 Aug. 1872.
Na op de latijnsche school van zijn geboortestad de humaniora te hebben gevolgd,
werd hij op achttienjarigen leeftijd student aan het seminarie Beekvliet te Sint
Michielsgestel, dat door zijn oom werd bestuurd. Daarna ging S. over naar het
Grootseminarie van Hoeven en maakte daar zulke snelle vorderingen, dat hij nog
vóór zijn priesterwijding er de wijsbegeerte doceerde. Die priesterwijding had in
1838 plaats te Oegstgeest en geschiedde door mgr. van Wyckerslooth. Na eenige
andere bedieningen in het Vicariaat van 's Hertogenbosch werd S. in 1839 kapelaan
te Waalwijk. Daar ontwikkelde zich zijn roeping tot de journalistiek; met 1 Jan. 1842
trad hij op als redacteur van De Noord-Brabander, het oudste van de r.k.
nieuwsbladen. In 1845 verliet S. het bureau van die courant om een eigen orgaan
te stichten De Tijd. Op 17 Juni van dat jaar verscheen het eerste nummer te 's
Hertogenbosch, doch in overleg met den president van Warmond, Franciscus van
Vree, werd De Tijd naar Amsterdam overgebracht, waar zij voor het eerst verscheen
op 1 Juli 1846. S. was tevens de eigenaar van de courant en is dat tot zijn dood
gebleven, maar hij had een edelmoedigen geldschieter gevonden in den
amsterdamschen kassier P. van Cranenburgh. Een voortvarend en bekwaam
medehelper in de redactie was Dr. J.W. Cramer. Onder de krachtige en tevens
bezadigde leiding van S. steeg de invloed van De Tijd al meer en meer; bij al de
volgende groote gebeurtenissen, als: grondwetherziening, herstel der hiërarchie en
Aprilbeweging wierp zij haar gewicht
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in de schaal; tot de emancipatie der Katholieken in en buiten de
volksvertegenwoordiging heeft deze courant veel bijgedragen. Dr. Nuyens aarzelt
niet den invloed van S. in dit opzicht op gelijke lijn te plaatsen met de leiding welke
van Groen v. Prinsterer op zijn partij uitging. En Dr. Schaepman karakteriseerde S.
met deze woorden: ‘Geduld heeft hij gepaard aan moed, voorzichtigheid aan drift,
de buigzaamheid der liefde aan onwrikbaarheid des Geloofs en der beginselen;
God en Zijn recht is zijn leuze geweest en gebleven.’ Als erkenning van zijn groote
verdiensten voor de katholieke zaak benoemde de Paus hem tot Protonotaris
apostoliek.
Over hem: Onze Wachter I, 109: S c h a e p m a n , Verz. dichtwerken V, XXXVII;
W i t l o x , De Katholieke Staatspartij II, 96; De Tijd In memoriam, 5 Aug. 1872.
Hensen

[Smit, Mathijs]
SMIT (Mathijs), geb. te Hamburg, datum onbekend, terechtgesteld in den Haag 7
Juni 1572.
Begin April 1572 was hij als bootsgezel uit Frankrijk gekomen op het schip van
Hans Hagebrouck. Dit schip werd op zee aangehouden door Claes Haellebeeck,
kapitein van een jacht bij de vloot der Watergeuzen, die Mathijs Smit als matroos
preste. Kort daarna werd hij tijdens een landgang door de Spanjaarden bij Delft
gevangen genomen, op de Gevangenpoort in den Haag gebracht en 7 Juni
gehangen.
Zie over hem: S m i t , Den Haag in den Geuzentijd, 165; Algemeen Rijksarchief,
Holl. Div. Rekg. 2724, fol. 173vo, 187vo, 188vo; Archief Hof van Holland, 5654, tol.
497vo.
Vogels

[Smytere, Marianus de]
SMYTERE (Marianus d e ), geb. te 's Hertogenbosch 1606, Minderbroeder-Recollect,
overleed te Brugge 8 Maart 1659. Als student was hij zeer genegen voor de orde
der Minderbroeders en hij bood zich aan, na zijn studiën met den grootsten lof
volbracht te hebben, bij den beroemden pater Petrus Marchant, die zich beijverde
in de kloosters der Minderbroeders-Observanten de hervorming der Recollecten in
te voeren. M. de Smytere werd naar het noviciaat te Gent gezonden, waar de
hervorming 1618 was ingevoerd en waar hij 5 Sept. 1626 werd gekleed met het
habijt der orde en hij het volgend jaar 8 Sept. zijn kloostergeloften aflegde. In dat
jaar werd de nieuwe vlaamsche provincie van Sint Jozef opgericht met den geleerden
P. Marchant als provinciaal. P. Marianus de Smytere voltooide met zulk een
onderscheiding zijn hoogere studie, dat hij terstond na zijn priesterwijding professor
werd der filosofie en daarna der theologie. 1641 werd hij gekozen tot definitor en
1644 en 1653 tot provinciaal. 1651 woonde hij als custos der provincie het
generaal-kapittel te Rome bij. Zijn innemend karakter deed hem het vertrouwen van
allen winnen, zoodat zijn vroegtijdig sterven zeer betreurd werd. Hij schreef: Super
titulo Immaculatae Conceptionis Concio.
Zie: S e r v . D i r k s , Hist. litt. et bibl. des Frères-Mineurs de l'Observance en Belg.
(Anv. [1885]), 203; P h . N a e s s e n , Franciskaansch-Vlaanderen (Antw. 1896),
476-417; S t . S c h o u t e n s , Martyrologium Minoritico Belgicum, 42.
Fruytier
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[Snavel, Albertus]
SNAVEL (Albertus). Uit een stuk in het archief van het huis Vornholz, Kreis
Warendorf, Duitschland, blijkt van het bestaan van twee zwolsche poorters, Albertus
en Gerhard Snavel, die in 1344, 13 Nov. aan Goswijn Byekens te Kampen ‘beloofden
te waren 13 morgen lands in de Sutemermark onder Zwollekerspel gelegen, die hij
gekocht had van Werner Snaercappe’. M e i n s m a , Zwarte Dood, p. 423, houdt
dezen A. voor den kroniekschrijver, wiens werk door D u m b a r is uitgegeven
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in zijn Analecta III, p. 633-645. Aangezien dit kroniekje echter als laatste jaartal 1421
noemt, lijkt het waarschijnlijker, dat wij hier met een volgende generatie te doen
hebben. Uit het kroniekje, waarin de schrijver zichzelf noemt, is op te maken, dat
hij tusschen 1386 en 1395 getrouwd is, terwijl v. H a t t u m , Gesch. der Stad Zwolle
I, p. 318 (1767) een vertaalde bul van paus Martinus V van 4 Juli 1418 afdrukt,
waaruit blijkt, dat Snavel destijds in het zwolsche stadsbestuur zat. Het belang van
het kroniekje, dat uit 76 z.g. leoninische verzen bestaat, is gelegen in het feit, dat,
afgezien van een plaats in het Chronieon Tielense (ten onrechte op 1309 in plaats
van op 1349 gesteld) S. ons de eenige aanwijzing geeft, dat de pest-epidemie uit
de jaren 1348-51, de z.g. Zwarte Dood, ook hier te lande met heftige
Joden-vervolging gepaard is gegaan. Zijn latijnsch chronogram op het jaar 1349
meldt, dat eind Aug. te Zwolle de Joden gedood en tegelijk verbrand zijn ‘stellig uit
liefde tot God’.
Zie: R o m e i n , Nd.-Nederl. Geschiedschr. i.d. Middeleeuwen, no. 47.
Romein

[Snavels, Lubbe]
SNAVELS (Lubbe), ook, maar misschien minder juist, L u b b e S w a v e s genoemd.
Zij werd geboren te Zwolle en was de eenige dochter van een schepen aldaar. Op
de zwolsche parochieschool der Sint Michielskerk, waarvan Johannes Cele rector
was, leerde zij Latijn. Zij verlangde non te worden, ging op jeugdigen leeftijd naar
het klooster te Diepenveen en werd er 26 Juni 1418 ingekleed. Daar kreeg zij weldra
in de kloosterschool naast Otto Pooten (dl. VI, kol. 1149), den priester, die onderricht
gaf in de latijnsche grammatica, ook aan haar, de betrekking van ‘ondermeestersche’
of ‘schoolmeestersche’, welke zij tot haar dood bleef vervullen. Zij was een van de
geleerdste diepenveensche zusters. Bovendien was zij zeer devoot, soms op
eigenaardige wijze: zij had vele heiligen die zij dagelijks vereerde, inzonderheid
Maria, op wier dag, den Zaterdag, zij zich geregeld een vrijwillig stilzwijgen oplegde;
en dikwijls lag zij in het koor zóó diep nedergestrekt en ineengekropen, ‘als of sie
onsen lieven heren inden schoet wolde crupen’. Na een kortstondige ongesteldheid
overleed zij 29 Dec. 1450.
Te Stralen bij Venlo berust in handschrift een niet volledig latijnsch Oud Testament,
bestaande uit twee bij elkander gebonden deelen (het eerste werd voltooid in 1450,
het tweede in 1453), oorspronkelijk met miniaturen versierd doch die er later
gedeeltelijk zijn uitgesneden. Het handschrift is geschreven door een non uit het
klooster te Diepenveen. W. M o l l en K.O. M e i n s m a denken aan Lubbe Swaves.
Deze echter - dezelfde als Lubbe Snavels - stierf in het jaar waarin het eerste deel
voltooid werd, terwijl tevens aangaande haar enkel opgeteekend staat dat zij zich
bezighield, behalve met het bakken van ‘ostien broet’ (paaschbrood, ouwels voor
de hostiën), met het binden en ‘corrieren’ (corrigeeren) van boeken; derhalve niet
met het ‘vercieren’ (miniatuur-schilderen) daarvan, gelijk A. M a t t h a e u s in de
door hem uitgegeven en hieronder aangehaalde Vita verkeerdelijk gelezen heeft.
Zie: A. M a t t h a e u s , Vita Elisabethae van Heenvliet (achter zijn Anonymi
chronicon ducum Brabantiae, Lugd. Bat. 1707), 228, 250-251, 253- 254; W. M o l l ,
Kerkgesch. van Nederland vóór de hervorming II, 3de st. (Utr. 1869), 190, verg. II,
2de st. (Arnh. 1867), 211 aant. 3; J.G. v a n S l e e , De kloostervereeniging van
Windesheim (Leid. 1874), 135, 308; J.G.R. A c q u o y . Het klooster
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te Windesheim en zijn invloed II (Utr. 1876), 233 aant. 4, 306; K.O. M e i n s m a ,
Middeleeuwsche bibliotheken (Zutph. 1903), 161; mijn uitg. ‘Handschr. D’ Van den
sticht. susteren van Diepenveen (Gron. 1903-04), 164-165, 167-170 passim; W.J.
K ü h l e r , Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen (Rotterd. 1908),
104, 243-244, 244 aant. 4, 247 aant. 1, 265, 268, 269- 270, 299.
Brinkerink

[Snoeck, Dr. Aegidius]
SNOECK (Dr. Aegidius), geb. waarschijnlijk omstreeks 1595, overl. vóór 5 Juli 1646,
Hij werd na volbrachte studiën benoemd tot medicijnmeester der O.I.C., in welke
functie hem opgedragen was het examineeren van de candidaten voor de betrekking
van scheepsdokter. Ook zij, die verklaarden door gebreken, in den dienst verkregen,
voor hun werk ongeschikt te zijn geworden en dus volgens het reglement recht op
schadeloosstelling konden doen gelden, moesten zich aan zijn geneeskundig
onderzoek onderwerpen. Het was een ambt dat jaarlijks een 5 à 6 honderd gld.
opbracht. In zijn tijd stond hij als een kundig medicus aangeschreven. Toen op
instigatie van Nicolaas Tulp (dl. III, kol. 1250) een allen apothekers voorgeschreven
pharmacopoea was samengesteld, werd hij dadelijk tot lid van het Collegium
medicum benoemd, dat belast was met het toezicht op de naleving van dit voorschrift.
Als velen van zun collega's heeft hij zitting gehad in eenige lagere rechtbanken.
Van 1630-33 was hij commissaris van kleine zaken, een in 1598 ingesteld rechts
college, in den volksmond dat der ‘vredemakers’ geheeten. Van 1633-37 was hij
ook met den post van rekenmeester belast (een soort stedelijke rekenkamer, sedert
1654 uit drie leden bestaand). Hij is de eerste en laatste van zijn geslacht geweest,
wiens naam op de regeeringslijsten voorkomt.
Hij was de eerste onderzoeker, die zich heeft bezig gehouden met het voor de
scheepvaart, en vooral in den zeilschiptijd, allergewichtigste probleem van het
destilleeren van zoet drinkwater uit zeewater. De kamer van Amsterdam der O.I.
Comp. stond dezen geneesheer bij resolutie van 22 Oct. 1620 toe, om proeven te
nemen aan boord van hel schip ‘Gouda’, nadat hij die aan land zou hebben gedaan,
zooals nader 2 Nov. 1620 besloten werd. De resultaten werden zeer voldoende
geacht, zoodat 29 Aug. 1624 besloten werd met Dr. Snoeck ‘over sijne inventie te
accordeeren’. Wat de reden is geweest, dat dit zoetwaterdistilleeren toen toch niet
werd ingevoerd, is niet bekend geworden. Men vergelijke hierover: G.F. P o p . De
geneeskunde bij het Nederl. Zeewezen in Geneesk. Tijdsch. v.d. Zeemagt, jaarg.
V, VI en VII (1866-68), in herdruk door L.S.A.M. von Römer bezorgd (Batavia 1922),
bl. 227.
Hij was gehuwd met W i j n t j e v a n B r o n c k h o r s t eveneens tot een notabele
familie behoorend; enkelen harer bloedverwanten waren lid van ondergeschikte
regeeringscolleges; later werd een Mr. Vincent van Br. schepen (1664) en raad
(1667).
Dr. Snoeck heeft behoord tot hen, die in 1628 het verzoekschrift onderteekenden
om vrije godsdienstoefening voor de Remonstranten te verkrijgen. Een strikt bewijs
dat hij zelf Remonstrant was is dit niet. Zijn vrouw behoorde wel tot een
remonstrantsche familie. Hun dochter M a r i a , gehuwd met Hans Bontemantel (dl.
VIII, kol. 175), trad 25 Mei 1647 tot de Rem. gemeente toe.
Zie: K e r n k a m p , De regeering van Amsterdam (1897); W a g e n a a r , Amsterdam
I; aanteekeningen van J.C.E. Bartelds.
Kossmann
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[Soest, Petrus van]
SOEST (Petrus v a n ), geb. te Venray 8 Mei 1752, aldaar overl. 21 Maart 1822,
zoon van H e n r i c u s en M a r i a S w i j e n , trad in het noviciaat der paters
Franciscanen te Erckelenz, gekleed 20 Jan. 1774, geprofest 31 Jan. 1775, priester
gewijd te Luik 2 Maart 1776, was magister aan de latijnsche scholen te Venray
1793-1815 en beleefde de suppressie van het klooster aldaar 28 Juni 1803.
Zie: Maasgouw (1901), 43; J.A.L. v a n S o e s t en J.J.M.H. V e r z i j l , Genealogie
van Soest.
Verzijl

[Solsbrugge, jonker Mercurius van]
SOLSBRUGGE (jonker Mercurius v a n ), geb. in Westfalen, zoon van Crispinus
van Solsbrugge (dl. VI, kol. 1248). Zijn naam wordt het eerst genoemd in Sept. 1569;
hij dient dan op de vloot der Watergeuzen in Engeland, op het schip waarop zijn
vader kapitein was. Waarschijnlijk verliet hij kort daarna tegelijk met zijn vader en
broeder de vloot. In voorjaar 1571 zit hij met zijn vader op het slot Creutzburg in het
hertogdom Berg gevangen, waarom is niet bekend. De Staten van Gelderland
schijnen een klacht tegen hen te hebben ingediend en zelfs Willem van Gendt naar
Dusseldorf gezonden te hebben om de zaak te regelen. Met bijvoeging van een
verklaring van de schepenen van Creutzburg van 2 Juni 1571, schreef Willem van
Gendt op 4 Juni 1571, dat de zaak geen gevolg kon hebben. Zijn commissie werd
niet als geldig erkend, waarom hij een nieuwe vroeg.
Zie over hem: v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand (1858) I, 288; Rijksarchief
van Gelderland, te Arnhem, Brieven met Uitheemschen, jaar 1571, brief van 4 Juni
1571, nummer 3394.
Vogels

[Son, Gerardus van of de]
SON (Gerardus v a n of d e ), v a n Z o n of S o n n i u s , magister, overleed op
hoogen leeftijd te Maastricht 2 Juli 1566. Als kapelaan in de St. Servaaskerk te
Maastricht werd hij begin Juli 1526 lid van de broederschap der kapelaans dier kerk.
Hij had aldaar een beneficie aan het altaar van den H. Verlosser. Later komt hij voor
als notaris van het kapittel van St. Servaas. 1565 stichtte hij, ‘vir obesus et senex’,
een studiebeurs in de paedagogie den Borcht te Leuven ten gunste zijner bloed
verwanten en vervolgens voor de inwoners van Son of Breugel en omstreken
(Memorial Belge en H a b e t s zeggen wel verkeerd ‘Broecke’). Een beurs van G.v.
Son wordt niet vermeld op de lijst der beurzen stichtingen in het Handboekje R.-K.
Eeredienst 1872. Doch de stichting aldaar, no. 42, blz. 341 van Henricus Sonnius
zonder jaartal, is wel die van Gerardus S., want een stichting van Henricus Sonnius
in den Borcht voor inwoners van Son en Breugel vindt men nergens, ook niet in
C o p p e n s of S c h u t j e s ,of in de lijst der beurzenstichtingen van den Borcht in
Fasti acad. Lov. (1650), 255 en Analectes hist. eccl. Deze vermelden alleen de
stichting van een Gerardus van Son, welke, bestuurd door de commissie van de
provincie Brabant, 169 frs.opbracht in 1880. Een Gerardus de Zon verkreeg van
den patroon Henricus de Merode een beneficie aan het Lieve Vrouwe altaar te St.
Michielsgestel; 1537-1556 was het in zijn bezit. Hij liet de verplichtingen door een
plaatsvervanger vervullen.
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Zie: D o p p l e r , Nécrologie de la confrèrie des chapelains de St. Servais à
Maestricht (1897). 91; Mémorial Belge XI (1867), 494; Analectes hist. eccl. Belg.
XX (1886), 122, 123; H a b e t s , Gesch. bisdom Roermond III, 632; Taxandria XXVII
(1920), 259.
Fruytier

[Son, Mr. Jan Baptist van]
SON (Mr. Jan Baptist v a n ), geb. te 's Hertogenbosch 8 Juni 1804, overl. aldaar
1876, was de zoon van Mr. P e t r u s S i m o n
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v a n S o n , vroeger te Raamsdonksveer, later president van het provinciaal
gerechtshof van Noord-Brabant. Hij ontving lager onderwijs in een gesticht op het
kasteel Borgh bij Munster en middelbaar onderwijs op het gymnasium te 's
Hertogenbosch en ging in 1823 als student aan de universiteit te Luik studeeren.
Hij promoveerde aldaar in de rechten 30 Nov. 1827 en vestigde zich als advocaat
in zijn geboorteplaats. Hij verkreeg spoedig een groote praktijk. Op 16 Sept. 1838
werd hij benoemd tot officier van justitie te 's Hertogenbosch. In 1840 kozen de
Provineiale staten hem tot lid der dubbele Tweede Kamer ter beoordeeling van de
ontwerpen tot grondwetsherziening, die van weinig beteekenis waren. Hij schaarde
zich daar bij van Sasse van IJsselt (dit deel, kol. 943), Luyben (dl. VIII, kol. 1079)
en anderen en stemde wegens de onbeduidendheid tegen alle ontwerpen, die
nocbtans met groote meerderheid werden aangenomen.
Op 16 Dec. 1844 werd hij staatsraad in buitengewonen dienst en tevens voorloopig
belast met het departement van roomsch-katholieken Eeredienst, en 16 Aug. 1845
werd die portefeuille hem definitief opgedragen. Hij verhuisde toen naar 's
Gravenhage. Hij, die een hoogstaand man was, aan wien, hoewel een vurig
Roomsch-Katholiek, verdraagzaamheid niet vreemd was, is hier zeer in het belang
der Roomsch-Katholieken, bijzonder die van Noord-Brabant, werkzaam geweest.
Hij heeft zich, toen in het ministerie een deel van het ontwerp-strafwetboek, in
hetwelk het recht van placet (het recht der regeering om publicatie van brieven,
bevelen enz. van een buitenlandsche mogendheid te verbieden) werd behandeld,
zoo sterk daartegen verzet, dat het uit het ontwerp gelicht is. Maar nu werd het
wetsontwerp na zijn aftreden juist daarom op 21 Juli 1847 in de Tweede Kamer met
41 tegen 15 stemmen verworpen. Op 9 Mrt, 1848 werd in de Kamer besloten, dat
een nieuw ontwerp, waarin het recht van placet wel voorkwam, eerst behandeld
zou worden na de ontwerpen tot herziening der grondwet. Daarmede kwam deze
steen des aanstoots voor de Roomschen van de baan.
Op 7 Mrt. 1847 kreeg hij wegens volslagen doofheid verlof, maar toch was hij 10
d.a.v. op de gewone Vrijdagsche audiëntie bij den Koning en dineerde zelfs 11 Mrt.
bij Z.M.
Op 25 Mrt. d.a.v. ontving hij tegelijk met het geheele kabinet ontslag en ging hij
zich weder te 's Hertogenbosch vestigen. Hij heeft sedert nimmer eenig openbaar
ambt willen aannemen, maar bleef jaren lang de raadgever der roomsch-katholieke
partij in en buiten de Kamers.
Hij was ongehuwd.
Ramaer

[Sonmans, Petrus]
SONMANS (Petrus), of S o n n e m a n s , geb. in Holland, waarschijnlijk te Rotterdam,
eerste helft der 17e eeuw, vestigde zich te Mechelen, waar hij als Protestant overging
naar de katholieke kerk. Zijn overgang zal wel in betrekking gestaan hebben met
zijn verhuizing. In dien tijd leefde te Rotterdam Pieter Sonmans, burgemeester,
overl. 1660, en te 's Gravenhage Jan Sonmans, beeldhouwer, ingeschreven in het
gilde der beeldhouwers 1683 (dl. II, kol. 1346).
In het jaar 1683 werd S. aangenomen in het gilde der schilders te Mechelen. 14
Juni 1684 teekende hij als suppoost de verklaringen over het plan van de oprichting
van een academie van schoone kunsten in Mechelen.
Sonmans is even weinig bekend als zijn werk. Hij heeft vooral geschilderd voor
het klooster der Norbertinessen van Leliëndal, overgebracht naar Mechelen sinds
de godsdiensttroebelen. In de
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1662 opgebouwde kerk werkten verschillende kunstenaars. Hij schilderde voor de
kerk van dit klooster twee groote doeken voorstellende: Sint Norbertus zijn goederen
uitdeelende aan de armen voor het afieggen der kloostergelofte en Sint Norbertus
bij een kardinaal en bisschop.
De schilderijen, die hingen tusschen de pilasters onder de vensters der
kloosterkerk, nu in gebruik der paters Jezuïeten, kwamen, na de opheffing van het
klooster 1784, in de kerk van Onze Lieve Vrouw op de Dyle. Opgeborgen tijdens
den oorlog 1914, zijn ze zwaar beschadigd, doch met veel moeite hersteld, weder
geplaatst in diezelfde kerk te Mechelen.
Het stadsmuseum van Mechelen bezat 1913 een portret geteekend door Sonmans
1663, voorstellende een non van Leliëndal, waarschijnlijk de priorin Elis. van Beke,
overl. 11 Jan. 1673. Het portret is thans in een der zalen van het stadhuis.
Michael Burghers, graveur omstr. 1640, heeft een klein-folio-gravure uitgegeven,
de onthoofding van een heilige, waarop: ‘Sonmans delineavit’. Tot 1925 bevonden
zich twee schilderijen van Sonnemans in het Provinciaal museum te Hannover. Cat.
1905 no. 396 en 397. Zij zijn in veiling gebracht te Berlijn, Apr. 1926. Op den
veilingscatalogus werden zij aangeduid; no. 152 Landschap met de H. Familie; een
engel brengt bloemen aan het kindeke Jezus; op doek 49 × 66 cM.; en no. 153
Landschap met de H. Familie en den kleinen Johannes den Dooper, die het
Jezuskind vereert; rechts beneden gemerkt: Sonnemans; op doek 51 × 70 cM.
(mededeeling Dr. Schneider 's Gravenhage).
Zie: Biographie nat. Belg. XXIII, 179; Provincie stad ende district van Mechelen
opgeheldert (Brussel 1770) II, 229; E. N e e f s , Monast. du Val-des- Lys (Louv.
1868), 30; d e z ., Hist. de la peinture de Malines, 53; K r a m m , De levens en werken
der Holl. en VI. kunstschilders V, 1543; H.H. F ü s s l i , Künstler- Lexikon II (Zürich
1806-21), 1678.
Fruytier

[Sonsbeeck, Mr. Bernard Joseph Balthasar van]
SONSBEECK (Mr. Bernard Joseph Balthasar v a n ), geb. te Zwolle 6 Jan. 1824,
overl. aldaar 24 Sept. 1875, was de zoon van Mr. H. van Sonsbeeck (die volgt.) en
jkvr. P.E. B o s c h v a n D r a k e s t e i n . Hij studeerde te Leiden, waar hij 18 Juni
1841 als student werd ingeschreven en 18 Nov. 1845 in de rechten promoveerde
op een dissertatie getiteld De munere judicis. Hij zette zich toen als advocaat te
Zwolle neder. Hij werd na de herziening der provinciale wet 3 Sept. 1850 gekozen
tot lid der Staten van Overijssel in de districten Deventer en Enschede, en nam de
verkiezing voor Deventer aan. Bij zijn periodieke aftreding in 1853 werd hij op 18
Mei van dat jaar niet herkozen, waarschijnlijk ten gevolge van de anti-roomsche
Aprilbeweging. Eerst 8 Oct. 1861 werd hij weder tot lid gekozen en wel in het district
Oldenzaal. Zijn medeleden kozen hem 7 Nov. 1862 tot lid van Gedeputeerde staten.
Hij bleef dit tot zijn overlijden.
Hij huwde 21 Sept. 1848 zijn nicht jkvr. M a r i a W i l h e l m i n a H e n r i ë t t e
F r e d e r i k a B o s c h v a n D r a k e s t e i n , geb. 26 Mrt. 1828, overl. 14 Mei 1866,
bij wie hij een dochter had.
Ramaer

[Sonsbeeck, Mr. Gerrit Anton Stanislaus van]
SONSBEECK (Mr. Gerrit Anton Stanislaus v a n ), geb. te Gunne, gemeente Dalfsen,
13 Nov. 1770, overl. te Zwolle 7 Dec. 1809, was de zoon van A l e x a n d e r v a n
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S o n s b e e c k en C o r n e l i a A n n a v a n d e r V e e n . Hij werd als student te
Groningen ingeschreven 20 Sept. 1787 en promoveerde aldaar op stellingen
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1 Aug. 1789. Hij werd advocaat te Zwolle en in 1795 lid van den stedelijken raad.
Hij werd 4 Juni 1802 een der 12 leden van het departementaal bestuur van
Overijsel, waaronder toen ook Drente behoorde. Toen de raadpensionaris
Schimmelpenninck aan het roer kwam, werd Drente weder van Overijsel gescheiden
en het bestuur van elk in twee deelen gesplitst. Van Sonsbeeck werd 19 Juli 1805
met ingang van 1 Aug. d.a.v. lid van den uit 5 leden bestaanden raad van financiën.
Eindelijk benoemde koning Lodewijk hem 8 Mei 1807 tot een der 6 assessoren in
Overijsel, een betrekking, overeenkomende met de tegenwoordige van Gedeputeerde
staten.
Hij huwde 13 Mrt. 1794 W i l h e l m i n a A g n e s C r e w e r s , geb. 12 Mrt. 1774,
overl. 19 Aug. 1855, bij wie hij een zoon en 2 dochters had.
Ramaer

[Sonsbeeck, Mr. Herman van]
SONSBEECK (Mr. Herman v a n ), geb. te Zwolle 24 Juli 1796, overl. te Heino 29
Nov. 1865, was de zoon van B e r n a r d J o s e p h v a n S o n s b e e c k en
M a r g a r e t h a E l i s a b e t h H e e r k e n s . Hij studeerde te Groningen, waar hij
2 Oct. 1813 werd ingeschreven, en promoveerde aldaar in de rechten op 6 Juni
1817 op een dissertatie Ad locum Codicis civilis de communionie inter coniuges.
Eerst werd hij advocaat te Zwolle en vervolgens in 1830 benoemd tot rechter in de
rechtbank van eersten aanleg aldaar.
Hij werd 2 Juni 1834 door den raad der stad Zwolle tot lid der Prov. staten van
Overijsel gekozen. Op 16 Sept. 1838 werd hij benoemd tot raadsheer in het toen
opgerichte provinciaal gerechtshof van Overijsel te Zwolle en verkreeg, omdat deze
betrekkingen toen niet vereenigbaar waren, ontslag als lid der Staten. Op 21 Apr.
1842 werd hij tot lid van den Raad van State benoemd en verhuisde hij naar 's
Gravenhage. Op 25 Juli 1848 werd hij voorzitter eener staatscommissie tot herziening
der geneeskundige wetten. Eerst het tweede ministerie-Thorbecke heeft deze wetten
ingevoerd weten te krijgen.
Op 31 Oct. 1849 werd hij met ingang van 1 Nov. d.a.v. in het eerste
kabinet-Thorbecke benoemd tot minister van Buitenlandsche Zaken en van
roomsch-katholieken Eeredienst. Hij was als minister niet gelukkig, wellicht mede,
doordat hij in de diplomatie nieuw was.
Hij heeft verscheidene verdragen met buitenlandsche mogendheden gesloten,
o.a. over handel, scheepvaart en posterijen. Dat daarbij gemis aan zorg voor onze
handelsbetrekkingen aan den dag gelegd werd, zooals van Rijckevorsel in de Eerste
Kamer-zitting van 22 Dec. 1851 beweerde, is wellicht overdreven.
In 1848 was de Duitsche Bond uit elkander gespat en er was een door algemeen
stemrecht gekozen parlement te Frankfort aan den Main, het professoren-parlement,
bijeengekomen, dat tot rijksbestuurder Johan, oom van keizer Ferdinand van
Oostenrijk, benoemd had. Op 30 Sept. 1849 bepaalden Oostenrijk en Pruisen, dat
zij te zamen het beheer van den Bond zouden overnemen en tot 1 Mei 1850
behouden. Van Sonsbeeck keurde namens de nederlandsche regeering deze
regeling goed. Hij werd hierover van verschillende zijden hard gevallen. Een
commissie uit de Tweede Kamer meende, dat, daar de Bond 12 Juli 1848 had
opgehouden te bestaan, Limburg vrij van de betrekking tot Duitschland geworden
was, maar men vergat, dat, wanneer Oostenrijk en Pruisen hierover ontevredenheid
getoond zouden hebben, Nederland toch gedwongen zou zijn om te doen, hetgeen
zij wenschten. Tot een afkeurend voorstel is het niet gekomen.
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Er was met den Paus in 1827 een concordaat gesloten, waarbij het in 1801 tusschen
den Paus en Frankrijk gesloten concordaat, dat voor de zuidelijke gewesten was
blijven gelden, nu ook (bovendien eenigszins gewijzigd) voor de noordelijke van
kracht verklaard werd. Dit was in 1841 in zoover gewijzigd, dat de
Roomsch-Katholieken en hun geestelijkheid direct onder den Paus, dus niet als in
België onder bisschoppen zouden staan. Uit de vrijzinnige bewoordingen der
grondwet van 1848 was af te leiden, dat er nu geen bezwaar meer bestond tegen
invoering eener bisschoppelijke hiërarchie h.t.l. Van Sonsbeeck beaamde dit bij
brief van 24 Mrt. 1852, maar stelde als voorwaarde, dat het concordaat van 1827
zou vervallen en dat de minister van Buitenlandsche Zaken mededeeling zou
bekomen van tijd en wijze van invoering. Later stelde hij zich tevreden met een
mondelinge mededeeling aan hem, niet van den internuntius, maar van het lid der
Tweede Kamer Dommer van Poldersveldt. Het verdere verloop der invoering had
plaats na de aftreding van van Sonsbeeck.
Een door hem ingediend wetsontwerp tot goedkeuring van een verdrag met
Frankrijk ter wering van nadruk werd op 4 Aug. 1852 in de Tweede Kamer met
algemeene stemmen verworpen. Men opperde het bezwaar, dat het onderwerp
losgemaakt werd van een in 1840 met Frankrijk gesloten handelstractaat en dat
tegenover het voordeel voor Frankrijk (Nederland drukte veel fransche boeken na)
een voordeel voor Nederland ontbrak.
Er was bij een verdrag van 19 Mei 1815 bepaald, dat Nederland, zoolang het met
België verbonden zou zijn, de rente van 25 millioen gulden russische schuld zou
betalen. Nu was er verschil ontstaan omtrent de te betalen rente over het tijdperk
1830-39, toen zij wel feitelijk, maar niet wettelijk gescheiden waren. Van Sonsbeeck
sloot met Rusland op 30 Aug. 1850 een verdrag, waarbij bepaald werd, dat Nederland
ƒ 1.318.750, dat is alleen de rente, in 1831 verschuldigd, zou betalen. Op 1 Apr.
1851 werd een wetsontwerp ingediend tot verhooging der staatsbegrooting met die
som; dit werd in Sept. 1852 door de beide Kamers behandeld en na hevige bestrijding
aangenomen.
Als gevolg van de vele bestrijding, die zijn voorstellen hadden ondervonden,
verzocht hij, daardoor zenuwachtig geworden, ontslag, dat hem 16 Oct. 1852 eervol
verleend werd. Sedert heeft hij geen openbaar ambt meer bekleed. Hij ging te Zwolle
wonen. Des zomers woonde hij op den huize Alerdink onder Heino.
Hij huwde 20 Sept. 1821 jkvr. P a u l i n a E l i s a b e t h B o s c h v a n
D r a k e s t e i n , geb. 7 Oct. 1803, overl. 23 Mrt. 1838, daarna 27 Jan. 1843 A n n a
M a r i a L u c i a C r e m e r s , geb. 24 Aug. 1810, overl. 15 Apr. 1840, en eindelijk
13 Oct. 1850 M a g d a l e n a R e q u i n a W i l h e l m i n a v a n R o m u n d e , geb.
12 Febr. 1814, overl. 27 Febr. 1882. Bij de eerste had hij 2 zonen, waarvan B.J.B.
voorgaat.
Hij schreef naar aanleiding van de zoogenaamde conflicten-besluiten van minister
van Maanen (dl. III, kol. 803) een belangrijk werk: Over de zelfstandigheid en
onafhankelijkheid der regterlijke magt (Zwolle 1829). Verder: Aanmerkingen omtrent
de kadastrale operatiën en het reclameren daartegen (Zwolle 1833); Het beheer
der provinciale geregtshoven en bezuiniging (den Haag 1840); Bijdrage ter regeling
van het beheer der dijk- en polderbesturen en van de conflicten van attributie (Zwolle
1841), gevolgd door een Nadere bijdrage ter regeling van.... enz. (Zwolle 1842);
Beschou-
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wingen over het koninklijk regt van placet, of zijn er dan geen middelen om zich te
verstaan? (den Haag 1848).
Zijn portret is gelithografeerd door L. Tuerlinckx.
Ramaer

[Sonsbeeck, Mr. Leonard Constantijn van]
SONSBEECK (Mr. Leonard Constantijn v a n ), geb. te Hulst 10 Apr. 1739, overl. te
Middelburg 19 Mrt. 1812, werd 6 Sept. 1757 als student aan de universiteit te Leiden
ingeschreven en promoveerde aldaar in de rechten 27 Aug. 1759 op een proefschrift
De adulteriis.
Hij vestigde zich als advocaat te Vlissingen, werd daar schepen en raad, en
vervolgens rekenmeester van Zeeland. Hij behoorde tot de Patriotten, die te
Vlissingen in het begin van 1787 de meerderheid der regenten uitmaakten. Toen
de pruisische bajonetten de macht van den stadhouder Willem V hersteld hadden,
nam het vlissingsche grauw hieruit aanleiding om de huizen der meest invloedrijke
Patriotten te plunderen. Op 24 Sept. 1787 werd zijn huis geheel vernield, terwijl de
Staten van Zeeland hem kort daarna uit Zeeland verbanden. Hij ging toen te
Antwerpen wonen. Hij werd in Mrt. 1795 lid der Staten van Zeeland en in Juli
afgevaardigde naar de Staten-Generaal. Hij werd echter niet in de verschillende
besturen, die elkander sedert 1798 opvolgden, benoemd of gekozen, maar werd
door de Staten van Zeeland in Juni 1803 gekozen als een der 4 candidaten voor
het lidmaatschap van het Staatsbewind der Bataafsche republiek, en door de
Nationale vergadering uit hen gekozen. Na vrij lang beraad bedankte hij voor de
benoeming. Op 8 Mei 1807 werd hij benoemd tot assessor in het departement
Zeeland, maar hij kon niet geïnstalleerd worden als zwager van den eveneens
benoemden Mr. Z. Paspoort. Bij loting werd vastgesteld, dat Paspoort zitting kon
nemen en dat van Sonsbeeck afviel.
Op 11 Juli 1810 werd hij conseiller de préfecture, overeenkomende met de
tegenwoordige Provinciale staten. Hij bleef dit tot zijn overlijden.
Hij behoorde tot den protestantschen tak der familie.
Hij huwde 1 Mrt. 1773 J o h a n n a R e g i n a v a n H o o r n v a n B u r g h , geb.
14 Dec. 1750, overl. 27 Juni 1809, bij wie hij 2 zonen had. De oudste, Mr. J a n
W i l l e m v a n S o n s b e e c k , geb. 11 Dec. 1774, overl. 2 Mrt. 1797, was reeds
in 1795 pensionaris van Middelburg en afgevaardigde van Zeeland naar de
Staten-Generaal. De tweede was L.C. (2), die volgt.
Ramaer

[Sonsbeeck, Leonard Constantijn van (2)]
SONSBEECK (Leonard Constantijn v a n ) (2), geb. te Vlissingen 23 Febr. 1781,
overl. te Middelburg 5 Apr. 1831, was de tweede zoon van Mr. L.C. van Sonsbeeck
(die voorgaat) en J.R. v a n H o o r n v a n B u r g h . Hij werd in 1805 ontvanger der
convooien en licenten te Middelburg en in 1808 lid van den raad dier stad.
Op 29 Aug. 1814 werd hij benoemd tot lid der Provinciale staten van Zeeland
voor de eigenerfden. Het volgende jaar werd hij aan het district Hulst toegewezen,
waar zijn vader wel geboren was, maar waarmede hij geen betrekking had. Hij werd
dan ook 1 Juni 1819 bij zijn eerste aftreding niet herkozen. Op 1 Juni 1820 werd hij
echter door den raad van Middelburg opnieuw in de Staten gekozen. Hij werd in
Dec. 1815 tot een der 3 burgemeesters van Middelburg benoemd en tevens tot lid
van den raad. Toen Middelburg ingevolge het reglement van Jan. 1824 nog slechts
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één burgemeester behield, werd hij wethouder. Dit en Statenlid bleef hij tot zijn
dood.
Hij huwde 18 Juli 1803 M a g d a l e n a F e r d i n a n d a M a r i a V e r h e i j e v a n
C i t t e r s , bij wie hij verscheidene kinderen had.
Ramaer
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[Soutermans, Hermanus]
SOUTERMANS (Hermanus), begr. te Venlo 7 Sept. 1725, was goudsmid van beroep
en lid van het St. Lucasgilde 1676-1722, gildemeester 1685 en 1712, provisor van
het St. Jorisgasthuis te Venlo 1689-1712, huwde met de protestantsche M a r i a
F a e s s e n , dochter van Petrus Faessen en Antonetta Vaessen, welke in 1728 als
weduwe lid van het genoemde gilde was. Van zijn kinderen vermelden wij:
S e r v a t i u s , ged. 5 Dec. 1683, begr. 13 Jan. 1762, lid van het St. Lucasgilde
1720-1754, gildemeester 1723, 1730, 1737 en 1750, huwde 29 Oct. 1719 met Agnes
van der Slijpe (ged. 24 Juni 1685, begr. 27 Maart 1741, dochter van Cornelius en
Margaretha Niclot); J o a n n a E l i s a b e t h , ged. 19 Febr. 1686, begr. 16 Aug.
1759, huwde met Joannes Rutgerus Keuller (geb. te Goch 1680, overl. te Straelen
1768, welke 1736 roomsch is geworden); A n t o n e t t a , ged. 25 Nov. 1695, huwde
in de protestantsche kerk te Venlo 29 Nov. 1717 met Godefridus Rennius uit
Mansveld; C o r n e l i a , ged. 20 Apr. 1702, huwde 21 Mei 1724 met Petrus Franciscus
Hermans, secretaris van Maasbree 1729-1750 (zoon van Antonius, scholtis van
Maasbree 1670-1704, en Antonetta van den Bogaert); J o a n n e s W i l h e l m u s ,
ged. 26 Mei 1705, begr. 30 Jan. 1770, vicarius der St. Martinuskerk en rector van
het beneficie van den H. Bartholomeës 1728-1770, ingeleid 10 Nov. 1728.
Zie: de rekeningen van het St. Lucasgilde op het stadsarchief van Venlo;
Maasgouw (1908), 80 en 1922, 14.
Verzijl

[Sparendam, Dirk van]
SPARENDAM (Dirk v a n ), kartuizer, overl. te Utrecht 6 Dec. omstreeks 1515. Hij
was geprofest monnik van het kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht. Bij zijn
overlijden was hij de senior van het convent. 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 ten
minste 2 handschriften bewaard, afkomstig uit de librije van Nieuwlicht, die door
hem te zamen met Arnoldus van Amsterdam (dl. VIII, kol. 24) zijn vervaardigd, n.l.:
No. 99 (Membr. fol. 170 ff. 2 col.): S. Hieronymus Explanatio in proph. Nahum,
Habacuc, Sophoniam, Aggaeum, Abdiam, Michaeam, Zachariam et Malachiam.
No. 193: (Membr. fol. 202 ff. 2 col.): Dionysius Cartusiensis, Expositio in Evangelium
S. Lucae, voltooid in 1485.
Zie: Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. (1886), IX, 345, 357; Catal. codicum mss. Bibl.
Un. Rheno- Tr. I (1887), nos. 99 en 193; 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,
VIe Jrg.; A. H u l s h o f f , Uitgaven voor de Boekerij van het Kartuizerklooster te
Utrecht in de jaren 1466-1470 in Buch und Bucheinband, Aufsätze zum 60
Geburtstage von Hans Loubier (Leipzig 1923), 170-175; H.J.J. S c h o l t e n s , De
Priors van het Kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht in Archief Aartsbisd.
Utrecht LIII, 302-357.
Scholtens

[Spee, Rutgerus]
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SPEE (Rutgerus), kartuizer, overl. te Roermond in 1641 of 1642. Hij trad in het
kartuizerklooster Betlehem te Roermond, waar hij als monnik zijn professie aflegde.
Later heeft hij tot aan zijn dood in deze chartreuse het ambt van vicarius bekleed.
Zie: Cartae capituli Gen. Ordinis Cartus. (M s . Certosa del Galuzzo, Florence).
Scholtens

[Speltgen]
SPELTGEN, geb. te Amsterdam, data van geb. en overl. onbekend. Hij was van
beroep houtdrager en werd wegens deelneming aan de troebelen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

1057
in Amsterdam in 1566 door Alva op 1 Sept. 1568 verbannen. Later sloot hij zich bij
de Watergeuzen aan en in Sept. 1570 diende hij op het schip van Dirk van Bremen.
Hij had zes of zeven brandmerken en behoorde tot het schuim van boeven en
rabauwen.
Zie over hem: v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand (1858) I, 308; M a r c u s ,
Sentenliën, 123; t e r G o u w , Gesch. van Amsterdam VI, 322.
Vogels

[Spiering]
SPIERING, datum van geb. onbekend, gesneuveld bij Vlieland 6 Maart 1572.
Het is onbekend, wanneer kapitein Spiering bij de Watergeuzen kwam. Het eerst
wordt zijn naam op de Geuzenvloot genoemd in najaar 1571, als kapitein van een
schip; hij plunderde op de Ooster Eems schepen uit Hamburg en later nog een schip
uit Emden. Midden Nov. 1571 ligt hij met zijn schip op de Ooster Eems. Op 23 Jan.
1572 zeilt hij naar Terschelling, ligt begin Febr. 1572 in het Vlie en plundert daar
een schip uit Emden. Einde Febr. 1572 ligt hij met zijn schip bij Vlieland vastgevroren
in het ijs. Robles zendt met spoed een paar schep en met spaansche soldaten uit
Harlingen, om de piraten te verdrijven. Zoodra de dooi was ingevallen staken de
Spanjaarden in zee, op 6 Maart 1572 werd het schip van Spiering geënterd en na
een hevig gevecht veroverd, waarbij kapitein Spiering sneuvelde.
Zie over hem: H a g e d o r n , Ostfrieslands Handel und Schifffahrt, 311; v a n
V l o t e n , Nederl. Volksopstand (1858) I, 119, 326, 328; A l t m e y e r , Gueux de
Mer, 33; v a n G r o n i n g e n , Gesch. der Watergeuzen, 131; Archief van Emden,
Vrijbuiters-sctiadeprotokollen van 21 Nov. 1571, 22 Dec. 1571, 20 Febr. 1572, 25
Febr. 1572 en 5 Maart 1572; J o a n n i s C a r o l i , De Rebus Casparis Robles, 16,
17.
Vogels

[Spoor, Willem Lodewijk Joost (1)]
SPOOR (Willem Lodewijk Joost) (1), geb. 17 en ged. 29 Febr. 1749 in de Herv. kerk
te Budel, overleden 28 November 1821 te Stratum, zoon van J a c o b S p o o r
(erf-secretaris der heerlijkheden in de Baronie en rentmeester der Domeinen en
geestelijke goederen in de baronie van Cranendonk en Eindhoven) en van M a r i a
S t o p m a n . Hij werd 28 Dec. 1770, bij den afstand van zijn vader, aangesteld tot
secretaris der baronie van Cranendonk. Den 24. Mei 1780 werd hij door den drost
van Eindhoven, Adriaan Gilles Camper, als diens stadhouder aangesteld en werd
dit in 13 Mei 1784 eveneens voor de baronie van Cranendonk. Spoor was daardoor
genoodzaakt zich in Budel van 1 Jan. 1781 at door Hendr. van Poppol als zijn
sub-secretaris te doen vervangen. Bij het overlijden van zijn vader in 1790 werd hij
31 Aug. van dat jaar diens opvolger als rentmeester voor prins Willem V van de
domeinen van Cranendonk en Eindhoven. Nadat hij 4 Febr. 1792 was aangesteld
tot provisioneel drossaard, werd hij 19 Juni 1793 definitief benoemd en 29 Aug.
d.a.v. beëedigd als drossaard van Eindhoven en Cranendonk. Hij bewoonde in die
kwaliteit het voormalige klooster ‘de Hagne’ onder Woensel. Als verwoed voorstander
der Oranjegezinde partij, was hij bij de komst der Franschen genoodzaakt de wijk
te nemen en vluchtte daarom naar Budel, waar hij een paar jaren als drost en
secretaris gevestigd bleef. Om in het onderhoud van zich en zijn zeven kinderen te
voorzien richtte hij te Stratum een fabriek van pellen, damast en linnen op en zette
deze later met zijn zonen voort. Na het herstel der Oranjes werd hij door koning
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Willem I op 8 Febr. 1815 wederom aangesteld tot rentmeester en ontvanger der
domeinen van Eindhoven en Cranendonk.
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Hij was 26 Aug. 1776 te Voorschoten gehuwd met E l i s a b e t h M a r i a d e B a s
(ged. 5 Mrt. 1758 te Voorschoten, overl. op het klooster ten Haghe en begr. te
Eindhoven 26 Sept. 1791, dochter van den secretaris van Voorschoten en Veur Mr.
François Pieter de Bas en van Jacoba Maria Suurmondt). Uit dit huwelijk werden
elf kinderen geboren o.a. J a n W i l l e m , ged. 19 Maart 1780 te Budel, burgemeester
van Stratum, aldaar overleden 5 Mrt. 1869, huwde 9 Nov. 1825 te Valkenswaard
met Carolina Justina Lilly (wiens zoon hierna volgt); A d r i a a n P i e t e r , ged. 11
Apr. 1782 te Eindhoven, ongehuwd overleden 29 Juni 1854 te 's Hertogenbosch,
militie-commissaris; M a r g a r e t h a P e t r o n e l l a M a r i a , geb. 28 Nov. 1784 te
Eindhoven, huwde aldaar 2 Juni 1824 met generaal-majoor Otto Daniël Bagelaar;
A d r i a a n G i l l i s , ged. 15 Mei 1786 te Eindhoven, ongehuwd overleden 7 Aug.
1853 te 's Gravenhage, raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden;
E l i z a b e t h M a r i a , geb. 24 Augustus 1787 te Eindhoven, overleden 4 Dec. 1841
te Helmond, huwde 19 Sept. 1817 te Stratum met Mr. C a r e l F r e d e r i k
W e s s e l m a n , districts-commissaris en heer van Helmond na 1815; W i l l e m ,
ged. 14 Oct. 1788 te Eindhoven (Stadhouder prins Willem V was peet), overleed 8
Jan. 1834 te Stratum, fabrikant in de zaak door zijn vader opgericht, huwde 8 Juni
1825 te Stratum met J o h a n n a C a r o l i n a B r u g g e m a n ; J a c o b , geb. 27
Juni 1790 te Eindhoven, ongehuwd overleden 6 Apr. 1872 te Breda,
arrondissementsbetaalmeester aldaar.
Zie: L.G.A. H o u b e n , Geschiedenis van Eindhoven II, 281-285, 299, 326; F.N.
S m i t s , Beknopte Gesch. van Eindhoven III, 124, 128; Taxandria XXXIV, 28-29;
Familiepapieren in het bezit van Mr. J. S p o o r te Aerdenhout.
Heeren

[Spoor, Willem Lodewijk Joost (2)]
SPOOR (Willem Lodewijk Joost) (2), geb. 9 Juni 1827 te Stratum, overl. 19 Febr.
1893 aldaar, zoon van burgemeester J a n W i l l e m S. en van C a r o l i n a
J u s t i n a L i l l y , en kleinzoon van den voorgaande, promoveerde in 1852 tot
meester in de recnten, werd in 1856 plaatsvervangend rechter te Eindhoven, en
vestigde zich 24 Mrt. 1868 als griffier bij de arrondissementsrechtbank te Zierikzee.
Bij een toevallig familiebezoek overleed hij in zijn geboorteplaats. Hij was 2 Aug.
1871 te Zierikzee gehuwd met C a t h a r i n a F r a n s i n a K e l l e r (geb. 1829,
overl. 4 Febr. 1914 te Zierikzee). Hieruit werden geen kinderen geboren.
Spoor schreef: Eenige opmerkingen omtrent de pleıtrede van Jhr. Mr. L. Verheyen
in zake van den heer K.F.C. baron van Hemert tot Dingshof ('s Hert. 1862).
Heeren

[Sprenger, Jacob]
SPRENGER (Jacob), overl. te Broekhuizenvorst 27 Juni 1738, naar alle
waarschijnlijkneid was hij een broeder van Michael en had hij ‘de Kolk’ te
Broekhuizenvorst gebouwd; hij was een vermaard architect. Huwde met A n n a
M a r i a S o p h i a (S e p h i e ), welke stamde uit Transsilvanië d.i. Zevenburgen en
24 Mei 1741 te Broekhuizenvorst overleed. Jacob Sprenger en zijn echtgenoote
waren 23 April 1733 tot burgers van Venlo aangenomen, hij deed den eed daartoe
staande, en betaalde voor de burgerschap een pistool, zullende alsnog geven eenen
lederen emmer.
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Zie: M.J. J a n s s e n , Een weinig bekend architect: Jacob Sprenger in Maasgouw
(1920), 22-23; J a n V e r z i j l , Fragmenten uit de Venlosche burgerboeken in
Limburg's Jaarboek 1924, 117.
Verzijl
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[Sprenger, Michael]
SPRENGER (Michael), overl. te Venlo 4 Oct. 1728.
Gesproten uit de hollandsche familie van dien naam, vestigde hij zich te Venlo,
was aldaar schepen 1710-28, deed als zoodanig den eed 6 Oct. 1710, regeerend
burgemeester 1714, kocht in 1710 van den scholtis Renier Thomas Wierix het
kasteeltje ‘de Kolk’ onder Broekhuizenvorst; hij huwde P e t r o n e l l a C o e t e n (v a n
K o u t t e n ) (ged. te Venlo 2 Nov. 1686 in de St. Martinuskerk, begr. aldaar 1 Febr.
1747 in de Ned. Herv. kerk), dochter van A r n o l d u s en H e l e n a v a n
Leeuwen.
In de Ned. Herv. kerk werden zeven kinderen gedoopt tusschen 1710 en 1724.
Zie: Maasgouw (1906), 71, (1920), 22, 60; Stadsarchief no. 174. Schutblad van
het protocollen- of overdrachtsregister van Venlo 1701-08; J. V e r z i j l , Geslacht
Sprenger te Venlo in het Maandblad van het Gen. Herald. Gen. De Nederlandsche
Leeuw XLVI (1928), 154-155.
Verzijl

[Spijers, Frederik Antoon]
SPIJERS (Frederik Antoon), geb. te Zevenaar, Gelderland, 8 April 1803, overl. te
Gent 7 Apr. 1845, studeerde aldaar aan de universiteit de filosofie en letteren en
was een der hooggeprezen leerlingen van professor Mahne.
In 1829 behaalde hij den doctorsgraad. Eerst was hij professor aan het college
te Oudenaarden, waar hij weldra bestuurder werd. Aldaar huwde hij met G e r t r u i d a
M i d d e r i g h van Rotterdam, 1828. Na de belgische revolutie was hij eenigen tijd
zonder betrekking. 1832 was hij werkzaam als leeraar in het Grieksch en Duitsch
aan de vrije faculteit der filosofie te Gent, die de plaats innam van de tijdelijk
geschorste faculteit van den Staat. 1835 werd hij professor aan het koninklijk
athenaeum te Gent en het volgende jaar werd hij belast met de lessen der
geschiedenis aan de academie der schoone kunsten. Terzelfder tijd werd hij
verbonden aan de redactie der Gazette van Gent. Zijn bijdragen in zwierig en sierlijk
Nederlandsch droegen veel bij tot den bloei en opgang van deze krant. Spijers heeft
eenige studiën in druk uitgegeven, die men kan verdeelen in twee klassen: werken
betreffende het onderwijs en betreffende de schoone kunsten; meest alle in het
Nederlandsch. Werken van eenige uitgebreidheid ondernam hij wel, doch bracht
ze niet ten uitvoer, zooals men kan zien in de opsomming zijner werken in Messager
des sciences historiques (1846), 291-93; Bibliographie nat. Belg. III, 472-73;
Biographie nationale de Belg. XXIII, 518-20; F e r d v a n d e r H a e g h e n , Bibliogr.
gantoise VII, 283. De dichter Prud. van Duyse wijdde een treffend treurdicht aan
zijn nagedachtenis. De Gazette van Gent 11 Apr. 1845 en het Nederduitsch
jaarboekje 1846 gaven een beknopte levensbeschrijving van Spijers. Zijn studenten
waren zeer ingenomen met hun leeraar, die gemakkelijk sprak en op een geestige
wel wat spottende en overdreven wijze de lessen voordroeg. Zij betreurden zeer
zijn vroegtijdigen dood.
Fruytier

[Spijkermans, Jacobus]
SPIJKERMANS (Jacobus), overl. te Venlo in of na 1651, was gesproten uit een
oude horster familie; 1632-1651 was hij kapelaan der St. Martinuskerk en vicarius
van het St. Anna-altaar. Hij nam na het overlijden van pastoor Goswinus Deckers
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(zie dl. VIII, kol. 362) de deservituur der parochie waar, had veel te lijden van den
protestantschen magistraat en teekende de bijzonderheden over de onlusten te
Venlo gedurende de protestantsche overheersching (1634-37) in het obituarium der
St. Martinuskerk aan. Dit handschrift bevindt zich op het rijksarchief te Brussel en
draagt tot
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opschrift: Codex iste compactus, nec non kalendario illustratus est, cura et diligentia
domini Francisci Tiliani, capituli provisoris, ad usum et utilitatem dominorum horas
canonicas cantantium anno Domini 1571 circa festum sancti Andreae apostoli.
Sedert 1649 was hij lid der aartsbroederschap van het H. Sacrament te Venlo.
Zie: Maasgouw (1885), 1081-83, Nomina Reverendorum Dominorwn Sacerdotum
Archiconfraternitatis Venerabilis Sacramenti ab Anno 1649 in het Gulden boek der
aartsbroederschap van het H. Sacrament; huwelijksregisters van Venlo 1636-51.
Verzijl

[Staack, Joannes van der]
STAACK (Joannes v a n d e r ), priester, geb. te 's Hertogenbosch 1686, overleed
te Antwerpen 30 Nov. 1751. Hij studeerde aan de universiteit te Leuven en behaalde
1707 bij de promotie der filosofie de derde plaats der eerste linie. Hij zette de
theologische studie voort tot hij den graad verkreeg van licentiaat. 14 Mei 1718 werd
hij benoemd tot pastoor der St. Jacobskerk te Antwerpen door het kapittel van
O.-Lieve-Vrouwekerk. De bisschop bevestigde hem 12 Aug. van dat jaar als pastoor
en kanunnik der eerste prebende in St. Jacobs. Van der Staack werd nog examinator
synodalis, bisschoppelijk boekenkeurder, en provisor van het begijnhof te Herentals.
28 Febr. 1728 werd hij door zijn kapittel tot onderdeken gekozen. 24 Dec. 1735
koos het kapittel hem in tegenwoordigheid van den bisschop C. d'Espinosa tot
deken. Nadat hij afstand had gedaan van zijn pastoraat, werd hij 12 Mrt. 1736
ingeleid als deken van het kapittel. Hetzelfde jaar stelde de bisschop hem aan als
bestuurder der nonnen van het klooster St.-Jozef-Nazareth, de Spinsters genaamd,
die uit Waalwijk verjaagd waren en in Antwerpen een toevlucht hadden gevonden.
Hij bezorgde het arme klooster, dat hij bestuurde tot zijn dood, vele giften. De nonnen
hielden op 2 Dec. zijn jaargetij. Zijn portret met opschrift, geschilderd door P.J.
Boose, afkomstig uit het klooster, hangt in de sacristij der St. Jacobskerk. Deken
v.d. Staack werd 2 Dec. begraven in het koor zijner kerk. Het kapittel was zijn
erfgenaam.
Zie: Graf- en Gedenkschr. prov. Antwerpen II, blz. XLIX, LII, LIII, 165, IV, 442,
443, 457.
Fruytier

[Stas, Godefridus Josef Hubertus]
STAS (Godefridus Josef Hubertus), rechtsgeleerde, geb. te Maastricht 23 Mrt. 1802,
overl. te Beek (Limb.) 10 Nov. 1876. Hij behoorde tot een bekende limburgsche
familie, was de zoon van J a n H e n d r i k S., licentiaat in de rechten, schepen van
Maastricht, en M a r i a C a r o l i n a H e n r i ë t t e C a t e r s . Reeds op 22-jarigen
leeftijd behaalde hij na schitterende studie den graad van doctor in de rechten aan
de universiteit te Luik op het proefschrift: De contractu fiduciae. Zes jaar later werd
hij benoemd tot rechter aan de rechtbank te Maastricht. Bij de gebeurtenissen in
1830 was Mr. Stas een van de groep, die in Maastricht voor de afscheiding ijverde.
Maastricht, in staat van beleg verklaard, bleef in handen der Hollanders, zoodat
Stas uit de stad moest wijken. Hij werd door het voorloopige belgische bewind
benoemd te Tongeren en van daar aan de rechtbank te Luik, waar hij bevorderd
werd tot substituut van den algemeenen procureur en raadsheer aan het hof van
beroep. 1845 kreeg hij zitting in het verbrekingshof tot 1864, toen hij ontslag nam
wegens ziekte. Als rechtsgeleerde genoot hij een grooten naam. Hij nam werkzaam
deel aan talrijke commissies, samengesteld tot herziening van het rechtswezen op
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verschillend gebied. Hij was een uitstekend medewerker bij de in 1858 begonnen
uitgave der: Anciennes lois
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et ordonnances de la Belgique. Hij leverde een heele reeks verslagen over de
gebruiken van verschillende limburgsche plaatsen en van het graafschap Loon in
Comm. royale publ. des anciennes lois et ordonnances III-IV. Hij was medewerker
van Archives de droit et de legislation (Brux. 1838-1842). Bijzonder trok hij zich de
hervorming aan van het middelbaar onderwijs, toen hij als lid van den raad ter
verbetering van het middelbaar onderwijs was benoemd, 1850. Hij schreef
verschillende verhandelingen en rapporten betreffende de in te voeren hervormingen
in het opstellen der reglementen en programma's voor de athenaea en de
normaalscholen. Zelfs deed het russisch gouvernement bij hem inlichtingen inwinnen
voor het inrichten der keizerlijke scholen.
Stas bracht zijn laatste jaren door op zijn buiten te Beek. Hij schreef daar vijf
levensschetsen zijner limburgsche landgenooten Theod. Weustenraad, Mart. Schols,
Ch. Roemers, Jos. Cousturier en Mart. Cudell in Mémoires de la soc. hist. et arch.
dans le duché de Limbourg VIII-XI. Bij zijn dood schonk hij zijn rijke bibliotheek en
handschriften aan de stad Maastricht.
Hij was gehuwd 5 Febr. 1829 met M a r i a A g n e s A d e l h e i d C a p i t a i n e
(overl. 1841), uit welk huwelijk drie kinderen werden geboren.
Zie: Biogr. nat. Belg. XXIII, 650-652; Bibliographie nat. Belg. 111, 480; J o s .
H a b e t s , Notice in Mémoires de la soc. hist. duché de Limbourg XX, 236-252 met
stamlijst der familie.
Fruytier

[Stas, Hieronymus]
STAS (Hieronymus), overl. te Maastricht 26 Apr. 1627, begraven in den omgang
der St. Servaaskerk, zoon van P e t r u s S t a s , stadhouder van de leenzaal van
den hoogproost van St. Servaas te Maastricht, scholtis te Mechelen a.d. Maas en
Tweebergen, schepen van den Vroenhof, en van C a t h a r i n a M e i j s , diens
tweede vrouw. Hij was scholtis van Borgharen 1607-21 en bekleedde tevens in
1615 het ambt van schepen der banken Heer en Bergh en van den Vroenhof te
Maastricht. Hij was gehuwd met B a r b a r a v a n d e r M e u l e n , dochter van
Matthias van der Meulen alias Duyckers en van Barbara Olivier genaamd van Hen.
Zij overleed te Maastricht 21 Mrt. 1633 en werd in de St. Nicolaaskerk aldaar
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 X (1873), 490-491; d e z ., Généalogie de
la famille Stas de Maestricht in dezelfde Public. XIV (1877), 236 en v.; J.A.E.
S c h o e n m a k e r s , Bijdragen tot de geschiedenis der hoofdbank Climmen in
dezelfde Public. XLII (1906), 309-10.
Verzijl

[Stas, Joannes Baptista]
STAS (Joannes Baptista), overl. te Maastricht 11 Sept. 1694, begr. in de O.L.
Vrouwekerk aldaar, zoon van Petrus (die volgt) en van E m e r e n t i a v a n B u e l ,
was licentiaat in de rechten, promoveerde als zoodanig aan de universiteit te Douay
17 Juli 1662, protonotarius apostolicus, werd 4 Sept. 1657 kanunnik en 20 Nov.
1669 cantor van het kapittel der O.L. Vrouwekerk te Maastricht; hij maakte 22 Dec.
1681 zijn testament; was in de jaren 1687-1688 een der vele candidaten voor de
waardigheid van apostolisch vicaris in de Geünieerde Provinciën of de Hollandsche
Zending.
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Zie: J o s . H a b e t s , Généalogie de la famille Stas de Maestricht in Publ. de la
soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XIV (1877), 238-239; G.D.
F r a n q u i n e t , Beredeneerde inventaris der oorkonden enz. van het kapittel van
O.L. Vrouw te Maastricht I (1870), 394; Archief voor de geschie-
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denis van het Aartsbisdom Utrecht V (1878), 21-82, XII (1885), 303; A.J. F l a m e n t ,
De Maastrichter kanonik Joannes Stas, als candidaat voor het Apostolisch
Vicarisschap in de Vereenigde Provinciën in Maasgouw (1891), 121-123.
Verzijl

[Stas, Petrus]
STAS (Petrus), overl. te Maastricht 21 Mrt. 1661, zoon van Hieronymus Stas (zie
artikel) en B a r b a r a v a n d e r M e u l e n , was controleur der Munt te Maastricht,
benoemd door koning Philips III bij brieven van 11 April 1628, schepen van Maastricht
en scholtis van Climmen of Klimmen sedert 1631. Hij werd in den omgang der St.
Servaaskerk naast zijn vader begraven, was 10 Juni 1631 gehuwd met E m e r e n t i a
v a n B u e l , met wie hij een jaargetijde in de St. Nicolaaskerk te Maastricht stichtte.
Hun kinderen waren: H i e r o n y m u s , geb. 10 Mrt. 1632, overl. in 1696, licentiaat
in de rechten, werd 25 Mrt. 1645 tot kanunnik der O.L. Vrouwekerk te Maastricht
gekozen, was vervolgens scholtis van Breust en schepen van Maastricht in 1658,
huwde 26 Sept. 1657 A g n e s B o u w e n s , geb. 7 Nov. 1630, met wie hij 20 Juli
1688 zijn testament maakte en een jaargetijde in de St. Nicolaaskerk stichtte;
H e n d r i k , geb. 15 Juni 1636, promoveerde aan de universiteit te Orleans, 16 Juli
1659, tot licentiaat in de rechten, was vice-procureur aan dezelfde universiteit,
vervolgens kanunnik te Xanten, daarna schepen te Maastricht, werd 4 Febr. 1675
door den koning van Frankrijk tot schepen van het graafschap Daelhem benoemd
en 2Oct. 1692 tot baljuw of scholtis van Tweebergen, was gehuwd met E l i s a b e t h
H e d w i g v a n M e e r , geb. 17 Juni 1639 (dochter van Wolter van M., drossaard
van het land van Valkenburg, en van Anna van der Steen); P e t r u s , priester,
religieus in de abdij van Val-Dieu bij Aubel en vervolgens in die van Notre Dame de
la Trappe in Normandië; Jan Baptist (die voorgaat); C a t h a r i n a , ongehuwd
overleden 17 Nov. 1635, begraven in de St. Jacobskerk te Maastricht.
Zie: De bronnen bij Hieronymus Stas.
Verzijl

[Stavelen, Theodorus van]
STAVELEN (Theodorus v a n ), priester, geb. te Amsterdam 1766, overleed te
Vlaardingen 26 Juli 1831. Eerst was hij tien jaar werkzaam als assistent en kapelaan
in de statie De Posthoorn te Amsterdam 1781-1791. In dit laatste jaar werd hij
pastoor te Bergen, waar de parochianen onder elkaar geheel verdeeld waren, en
1799 bij de landing der Engelschen leed zijn armoedige kerk en woning zooveel
schade, dat deze in 1807 nog niet geheel hersteld was. 1802 werd hij pastoor te
Vlaardingen.
Hij gaf een gebedenboek uit te 's Hertogenbosch, dat in 1839 zijn vierden druk
beleefde: De Dag van een Christen geheiligd door het Gebed en de Overdenkking.
Opnieuw overzien, verbeterd en vermeerderd door T. v a n S t a v e l e n R.K. priester
en pastoor te Vlaardingen (4e dr. 1839).
Zie: Bijdr. bisdom Haarlem XIV, 190, XVIII, 259, LI, 292, 434; Godsdienstvriend
XXVII, 144, XXVIII, 59; Nederl. Cath. stemmen 1839, 426.
Fruytier

[Steege, Dr. Jacobus van der]
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STEEGE (Dr. Jacobus v a n d e r ), geb. te Leeuwarden in Oct. 1746, overl. in 1811,
zoon van Y d e v a n d e r S t e e g e en van G e i s k e B r u i n s . Zijn vader was
‘procureur-postulant’ bij het Gerecht te Leeuwarden, doch leefde zeer onordelijk,
zoodat hij herhaaldelijk in zijn ambt geschorst werd, en ten slotte op verzoek van
zijn vrouw eenigen tijd in het Blokhuis werd opgesloten, om zoo wellicht verbeterd
te worden. Zijn moeder handelde in oude Meeren en uitdragerijen, waardoor toch
een betrekkelijke welstand

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

1063
in het gezin heerschte. Reeds zeer jong kwam hij in de leer bij den stads-chirurgijn
en kolonel der burgerij van Leeuwarden D i r k P a r s , om het chirurgijnsvak te
leeren, en omdat hij daarvoor veel aanleg had, lieten zijn ouders hem verder
studeeren, zoodat hij in 1767 de hoogeschool te Groningen kon bezoeken, en daar
onder leiding vooral van P. Camper (dl. I, kol. 552) hard studeerde, zoodat hij aldaar
promoveerde, en zich te Groningen vestigde. Daar het echter met de praktijk niet
al te goed ging, besloot hij naar Indië te gaan, waarbij hem de voorspraak van den
leeuwarder raadsheer Dr. Quiryn (2) de Blau (dl. IV, kol. 159) wiens zoon hij, hoewel
vruchteloos, bij een ernstig ongeluk met de grootste toewijding had verzorgd, zeer
hielp. Met zijn echtgenoote H e n d e r i c a S t r u y c k ging hij naar Batavia, waar hij
in 1774 opperchirurgijn was; 22 Apr. 1777 werd hij benoemd tot verbandmeester in
het Binnenhospitaal; 29 Sept. 1778 tot binnenregent van het Buitenhospitaal; 18
Febr. 1783 kreeg hij den rang naast het hoofd der chirurgie; 28 Oct. 1783 werd hij
gehonoreerd met den rang naast den commissaris en sabandhaar (gegevens der
fiches-collectie van 's lands archief te Batavia). Den 3en Oct. 1788 werd hij eervol
ontslagen als binnenregent en werd hem vergunning tot repatrieeren gegeven. Hij
was mede-oprichter van het Batav. Genootschap van kunsten en wetenschappen,
en een der dirigeerende directeuren; later, na zijn terugkomst in het vaderland, werd
hij een der mede-directeuren van de Holl. Maatsch. der wetenschappen te Haarlem.
Zijn Indische tijd had hem geen windeieren gelegd, want zijn vermogen bij terugkomst
werd getaxeerd op een goede vijf millioen gulden. Volgens het verhaal zou hij zijn
grootste aanzien verkregen hebben, toen hij de koningin van Bantam van een als
ongeneeslijk beschouwde ziekte genas. Die vorstin zou toen haar met juweelen
bezaaide kroon mevr. van der Steege op het hoofd gezet hebben. Na zijn terugkomst
in Groningen, waar hij met ‘alle oostersche pracht en praal’ zijn intocht hield, liet hij
daar als zijn woning het paleis bouwen, waarin later de commissaris der koningin
woonde, doch gaf na het overladen van zijn echtgenoote, door zijn ongebonden
leven aanstoot, en ging toen wonen op het buitengoed Stadwijk aan den Amstel
‘waar hij, in de nabijheid der woelige hoofdstad en hare vermaken, zijne vrije
levenswijze meer ongehinderd konde voortzetten’. Desniettegenstaande werd bij
in 1795 tot lid en kort daarop tot (rondgaanden) president der Nationale Vergadering
verkozen en in 1800 lid van den raad der aziatische bezittingen en etablissementen.
Van zijn hand verschenen in de Verhandelingen v.h. Batav. Genootsch. v. Kunsten
en Wetensch., in dl. l (gedrukt in d'E. Compagnies Boek-drukkerij bij Egbert Heemen):
Bericht nopens den aart der kinderziekte te Batavia tot hoe verre men met de inenting
derzelve gevorderd is en wat daarby is waargenomen; dan: Nader bericht aangaande
de inenting der kinderziekte te Batavia; en vervolgens: Bericht van de
proefneemingen met den door konst gemaakten Magneet. In dl. III van dezelfde
Verhandelingen: Bericht weegens eene doodelyke watervrees.
Van deze vier artikelen werd door den Javasche Boekhandel en Drukkerij te
Batavia in 1921 een herdruk uitgegeven, verzorgd door von Römer.
Van hem bestaat een portret gegraveerd door Chretien, naar een teekening van
Fouquet, dat zich in 's Rijks Prentenkabinet bevindt en gereproduceerd werd in den
herdruk van 1921.
Zie: Levensschets van Jacobus van der Steege.
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Bijlage C van W. E e k h o f f , Het leven en de lotgevallen van Jacobus Martinus
Baljee, in leven Raad van Nederlands Indië, weleer Voedsterling en later Weldoener
en Behouder van het Nieuwe Stads Weeshuis te Leeuwarden, uit echte bescheiden
en overleveringen opgemaakt (Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1835); L.S.A.M.v.
R ö m e r in de Toevoeging aan de Herdrukken van 1921; d e z ., Historische Schetsen
(1921), waarin eveneens een reproductie van zijn portret is opgenomen.
von Römer

[Steen, Nicolaas van der of Stenius]
STEEN (Nicolaas v a n d e r ) of S t e n i u s , geb. te Haarlem, pastoor te Akersloot,
N.H., baccalaureus in de theologie, kanunnik van het (oud-kathol.) haarlemsch
kapittel, overleed in Akersloot 13 Jan. 1670, oud 65 jaar. Uit de relatie van 1638
blijkt, dat hij toen reeds aldaar pastoor was nl. sinds 1631. Het verslag van 1656
zegt: ‘Optime a multis annis operatur.’ In datzelfde jaar was Nic. v.d. Steen bij een
inval in zijn bedehuis in de handen gevallen van den baljuw en in diens huis
gevangen gehouden. Hij teekende verzet aan en werd ontslagen van
rechtsvervolging. De baljuw ontving van de Katholieken van Kennemerlands dorpen
jaarlijks ongeveer 3800 gulden alleen voor het oogluikend toelaten van de
godsdienstoefeningen.
Als kanunnik werd Stenius belast met het onderzoek van het testament van den
pastoor van Enkbuizen en met de onderhandeling met de erfgenamen van den
pastoor van Crommenie. Pastoor v.d. St. vertaalde volgens Batavia Sacra de
besluiten van het concilie van Trente in het Nederlandsch en toonde in zijn voorrede
aan, dat de vertaling van G. S y l v i u s (Antw. 1565), zeer gebrekkig was. Dit zal
het volgende werkje zijn: N. S t e n i u s , De regels en besluyten van het alderheyligste
en algemeyn concilie van Trente gehouden onder Paulus III Julius III en Pius IV
(Antw. 1657 en 1684). Ook vertaalde hij een werk van J o h . B a r c l a y . Dit zal zijn
het werk: J o a n n e s B a r c l a i Paraenesis ad sectarios libri II (Romae 1617). Deze
vertaling verscheen 1650. N.v.d. Steen was ook dichter, zooals blijkt uit zijn
nederlandsch gedicht, geplaatst onder het gegraveerd portret van den pastoor van
Uitgeest, Pieter IJsbrantsz.
Zijn portret, geschilderd door Frans Hals, is in het bissch. museum te Haarlem;
een afbeelding ervan bij het artikel over hem in: Tijdschrift voor taal en letteren
(Tilburg 1929) XVII, 209 en vv.
Zie: Batavia Sacra II, 387; Archief Utrecht XI, 129, XII, 422; Bijdr. bisdom Haarl.
IV, 443, IX, 363, 379, XLVI, 303.
Fruytier

[Steenberghen, Petrus van]
STEENBERGHEN (Petrus v a n ), geb. te Zutfen, Minderbroeder-Observant, overleed
te Diest 24 Oct. 1660. Hij trad op jeugdigen leeftijd in de orde van den H. Franciscus
in een klooster der Zuidelijke Nederlanden. Hij is in verscheidene kloosters gardiaan
geweest, o.a. te Leuven en te Antwerpen, 1647 werd hij aangesteld als regent der
studiën te Leuven en tevens als professor der moraal-theologie. Hij bekleedde ook
het ambt van custos, definitor en visitator. Hij was een beroemd prediker. In
Antwerpen, waar hij zoo de menigte kon meesleepen, werden zijn pogingen om
een broederschap van Onze Lieve Vrouw der Zeven Weeën op te richten met
ongemeenen bijval bekroond. Daarna kwam een dergelijke broederschap tot stand
te Weert, Roermond, Hal, Turnhout, Venraai, enz. Zijn laatste levensjaren sleet P.
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van St. te Diest in het stille klooster. Volgens D i r k s , Hist. litt. et bibliogr. des Frères
mineurs de l'observance (1885), 211-212 en W a d d i n g , Script. ord. min. (Romae
1906), 193 en P. S c h o u t e n s gaf hij de volgende werkjes uit:
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Apologia adversus ministrum haereticum. Misschien is dit wel hetzelfde als het
volgende: Het klein mondstopperken ofte den waerom der Catholyken tegen den
waerom der anderghesinden. Bij een vergadert door een liefhebber der waerheyt
ende der sielen saligheyt.
Wetenschap nootsakelijk tot de saligheyt, ofte noodelijcke middelen om de helle
te ontgaen. Hij vertaalde het zelf in het Fransch.
Een kopergravure van H. Sneyers, geteekend door A.v. Diepenbeek naar Rubens,
voorstellende de laatste H. Communie van den H. Franciscus, werd opgedragen:
Rdo in Christo Patri F. Petro Steenberghen, ordinis ffr. Minor. Reg. Obs. Provinciae
inferioris germaniae definitori, etc.
Zie: S t e p h . S c h o u t e n s , Geschiedenis van het voorm. Minderbroersklooster
van Antw. (Antw. 1894), 263, 293; Biogr. nat. Belg. XXIII, 719-720.
Fruytier

[Steene, Herman van]
STEENE (Herman v a n ), v a n S t e e n , S t e n i u s of H e r m a n a S a n c t o
N o r b e r t o , pater van de orde der ongeschoeide Karmelieten of Theresianen, geb.
te Edam, overleed 57 jaar oud 3 Maart 1686 te Leiden. In deze stad had de orde
twee staties, de nederduitsche en de fransche. Sinds 1683 tot zijn dood bediende
pater Herman de eerste statie, waar hij na veel tegenstand van den vicaris apost.
was aangesteld. Te voren was hij novicenmeester, definitor der orde en prior van
het klooster te Brussel, 1679. 1663 had pater Herman tijdens een verblijf te
Dendermonde de congregatie der zusters Maricollen gesticht. Een begijntje, Anna
Puttemans, bewogen door zijn predikatiën, stelde hem het plan voor. Met eenige
godvruchtige weesmeisjes werd de nieuwe congregatie begonnen volgens den
derden regel van Karmel. Onder de goedkeuring van den bisschop van Gent en de
bescherming van den deken van Dendermonde bloeide de congregatie zoo, dat zij
1677 reeds huizen had te Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven. 1678 gaf pater
Herman een werkje uit, opgedragen aan den generaal zijner orde, die de
vlaamschbelgische provincie bezocht, met een brief aan den aartsbisschop en
bisschoppen van België, waarin hij zijn congregatie verdedigde en bekend maakte:
Humilis et libera familia Mari-colarum vulgo Marollarum, sive tractatus explicans
initium et finem sive scopum institutionis praedictae familiae. Per F. Hermannum a
Sto. Norberto Carm. Disc. Prov. Flandro-Belgicae definitorem (Colon. 1678).
De uitslaande titelplaat ontbreekt meestal aan het werkje. In het klooster van de
zusters Maricollen te Mechelen bewaart men een schilderij van den schilder Egid.
Smeyers overeenkomend met deze voorstelling.
Te Grubbenvorst in Nederl. Limburg kwam een klooster der Maricollen tot stand,
dat de fransche revolutie overleefde. Het werd 1585 met de Urselinnen-congregatie
vereenigd. In België bestaan nog vele kloosters der Maricollen, die zich aan alle
soorten lietdewerk toewijden.
P. Herman was ook nederlandsch dichter, zooals blijkt uit de volgende uitgaaf:
De seventhien Minne-Suchten Ofte Meditatien Van de H. Moeder-Teresia,
Beschreven in 't Spaens, Naer het ontfanghen der H. Communie, Vertaelt in
Vlaemsche Rijmen door den Eerw. Pater P. Hermannus van den H. Norbertus,
Carm. Discals. (Ceulen 1678), 29 blz. met opdracht aan L. Wynckelman, schepen
van Brugge.
Een: Histoire de la mission des Carmes déchausés en Hollande, berustende in
de archives nationales te Parijs, is geschreven door P. Herman overste der missie.
Het parochiaal archief der parochie St.
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Pieter en Paulus te Amsterdam bezit er een afschrift van. Nog gaf de pater karmeliet
Hermannus a Sto Norberto uit:
Responsio brevis ad aliquam doctrinam libelli cui titulus consolatorium piorun
contrariam doctrinae cibi solidi perfectorum (Antv. 1672, 48 blz.). Het is misschien
hetzelfde werkje als het in: Catalogus bibl. min. abbatiae (1747), 246 met verkorten
titel aangegeven boekje van P. Herm. a St. Norberto: Cibus solidus perfectorum
(Antv. 1670). Nog worden aldaar van hem opgesomd: Religiosarum legum
observantia debita (Colon. 1681); Via media confessorun (Lov. 1675), waarvan een
2e druk verscheen, nl. Via media confessariorum, in danda vel neganda absolutione
sacramentali peccatorum tam venialium quam lethalium. Editio secunda (Colon.
1679, 396 blz.), met opdracht aan den rechtsgeleerde Liv. Vaentkens.
P. Herm. a St. Norberto wordt niet vermeld door F o p p e n s , P a q u o t , P i r o n ,
H u r t e r (Nomenclator) enz.
Zie: M. d e M e u l e m e e s t e r , Geschiedenis der Maricollen te Dendermonde
(Brugge 1913); F. P r i m s , Gesch. der zusters Marollen te Antwerpen; H a b e t s ,
Gesch. bisdom Roermond I, 718-719; Archief aartsbisdom Utrecht XXVIII, 56, 57,
66, 70; Bijdragen bisdom Haarlem III, 186; Bibliotheca Belgica, Bibliogr. gén. des
Pays-Bas, 1 Série XII, H 7, H 8.
Fruytier

[Steenemeulen, Rombaut of Rumoldus]
STEENEMEULEN (Rombaut of Rumoldus), S t e n e m o l a , humanist, geb. te
Mechelen 1501, overl. aldaar 9 Sept. 1541. Hoe en waar hij studeerde vindt men
niet vermeld. De bekende Trithemius zou een zijner meesters geweest zijn. Als
zoovele anderen van dien tijd wijdde hij zich aan de opvoeding van eenige voorname
jongelingen. Hij was de leermeester van de zonen van den beroemden Zeeuw,
Nicolaus Everardi, rechtsgeleerde, die 1509-28 als president van den Raad van
Holland in 's Gravenhage woonde. Toen zijn zonen hun leermeester konden missen,
bewerkte Nic. Everardi, dat deze benoemd werd tot griffier van Raad van Holland.
Slechts korten tijd bekleedde hij dit ambt. Een kwijnende ziekte dwong hem naar
zijn geboortestad terug te keeren, waar hij bezweek in den bloei van zijn leven,
nalatende een weduwe met een jong kind. Hij werd begraven bij de minderbroeders
voor de deur der kapittelzaal.
Een grafschrift door zijn leerling Adrianus Marius voor hem opgesteld vindt men
bij S w e e r t i u s en F o p p e n s . De laatste vermeldt het opschrift, dat bij zijn graf
hing. Ten tijde, dat v.d. E y n d e uitgaf De grafschr. der Prov. Stad en distr. Mechelen
1750, was het zeker verdwenen. Hij vermeldt het althans niet.
Steenemeulen vertaalde uit het Grieksch in sierlijk Latijn: Luciani Samosatensis
libellus de non credendo calumniae (Antv. Mart. de Keyser 1529) 24 blz. Bijgevoegd
waren de vertaling in latijnsche verzen van zes samenspraken van denzelfden
Lucianus. Dit was het werk van de leerlingen, Nicolaas Grudius, Adrianus Marius
en Janus Secundus, de beroemde zonen van den genoemden Nicolaus Everardi,
aan wien het werkje was opgedragen, uit 's Gravenhage 20 Sept. 1529. Een
exemplaar van het zeldzame werkje is in het Britsch museum.
Zie: S w e e r t i u s , Athenae Belg. (1628), 669; F o p p e n s , Bibl. belg. (1739),
1087; P. B o s s c h a ; Joannis Nicolai Secundi Hagani Opera omnia (Leiden 1821);
Biographie nat. Belg. XXIII, 775-776.
Fruytier

[Steenwijk, Frans van]
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STEENWIJK (Frans v a n ), een ‘Kunstzoon’ van Sybr. Feitama, geb. 1715 en overl.
1788 te Amsterdam, voldoende bemiddeld en door zijn ‘voedstervader’ bij uitersten
wil met ƒ 40.000
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bedeeld, kon zich zijn leven lang uitsluitend aan de poëzy wijden. Na eenige
gelegenheidsverzen uitgegeven te hebben, zette hij zich in 1741 aan het vertalen
van een fransch treurspel. 2 jaren te voren was, verbeterd, met zang, danskunst en
vliegwerk versiert, Andromeda verschenen, een treurspel in 5 bedr. eerst, buiten 's
dichters opzicht uitgegeven. Later schreef hij alleen oorspronkelijke treurspelen,
geheel op fransch-klassieke leest geschoeid: 5 bedrijven in alexandrijnen, die in
zijn Ada gravin van Holland door Corver zoo ‘straf’ geacht worden, ‘dat geen van
zijn troep (ze) onthouden kon’. De onderwerpen waren op een enkele uitzondering
na alle veraf gezocht. Zijn laatste stuk, na zijn dood door P.J. Uylenbroek uitgegeven
en door dezen ‘des dichters meesterstuk, een der schoonste sieraden van den
Nederlandschen zangberg’ geroemd, was Leonidas, dat aan Racines Iphigénie
deed denken. Gespeeld werden zijn stukken, behalve Ada, weinig. Ter afwisseling
bood hij aan het kunstlievend publiek zijner dagen een paar heldendichten: Gideon,
breed en langdradig, maar door zijn bentgenooten L. Pater, Bern. de Bosch, Nic.
Simon van Winter, S. Feitema en Hoogvliet met lofdichten ingeleid, en het nog
omvangrijker en armelijker dichtstuk Klaudius Civilis.
Ziehier de lijst van zijn werken in chronologische volgorde:
Andromeda, treurspel in 5 bedr. (Amst. 1739); Andronicus, treurspel in 5 bedr.
naar het Fransch gevolgd van de Campistron (Amst. 1741); Belsazar, treurspel in
5 bedr. (Amst. 1742); Thomas Koelikan, of de Verovering van het Mogolsche Rijk,
treursp. in 5 bedr. (Amst. 1745); Gideon, Heldendicht in VI zangen (Amst. 1748);
Ada, Gravin van Holland en Zeeland, treursp. in 5 bedr. (Amst. 1754, 2e verbeterde
dr. 1765); Bion, Koning van Egypte, treurspel in 5 bedr. (Amst. 1768); Klaudius
Civilis, Heldendicht in XVI zangen (Amst. 1773); Leonidas, treursp. in 5 bedr. (Amst.
1788); Gedichten en andere geschriften (meerendeels lof-, lijk- en huwelijkszangen
en in proza het leven van Sybrand Feitama) (Amst. 1789).
Zijn geschilderd portret door J.M. Quinkhard behoort tot het Panpoeticon Batavum
in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: W i t s e n G e y s b e e k , Biogr. Anthol. Crit. Woordenb. V; J e r . d e V r i e s ,
Proeve eener Geschiedenis der Nederl. Dichtkunst, 2e dr. III, 154, 155; Rhapsodist
IV, 426-460, en V, 65-98 (1788-1789); C h r . v a n S c h o o n n e v e l d t , Over de
navolging der klassiek-fransche tragedie in Ned. treurspelen der 18e eeuw
(Doetinchem 1906), 97-101.
R. Zuidema

[Steewech, Godeschalcus]
STEEWECH (Godeschalcus), S t e e n w e c h of S t e w e c h i u s , hoogleeraar aan
de universiteit te Pont Mousson, Lotharingen, werd geboren te Heusden,
Noord-Brabant, 1557, overleed te Trier omstreeks 1588 en is aldaar begraven. De
familie Steewech komt in de veertiende en vijftiende eeuw voor te 's Hertogenbosch
onder de schepenen der stad en onder de leden der illustre broederschap van O.L.
Vrouw. Het weinige dat men over Godeschalcus Steewech weet, vindt men vermeld
in de opdrachten vóór in zijn uitgegeven werken. Hij zegt in de opdracht van het
werk Arnobii disput., dat Thomas van Heusden, abt van St. Maximinus te Trier, tot
zijn familie behoorde (dl. VI, kol. 778). Hij had zeer degelijke studie der humaniora
gemaakt onder de leermeesters Simon Helmius van Delft en Victor Giselin, die hij
zeer prijst. Hij volgde in Leuven aan de universiteit de lessen in de letteren en de
rechten. In het college der Drie Talen was hij een der beste leerlingen
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van den beroemden Cornolius Valerius van Oudewater (dl. V, kol. 992). Tijdens zijn
studie in de rechten was hij de huisgenoot van zijn professor Joh. Wamesius van
Luik, overleden 1591 en sinds 1555 hoogleeraar.
In de opdracht van zijn uitgegeven werk: G o d e s c a l c i S t e v v e c h i i
H u s d a n i De particulis linguae latinae lib. I. (Col. Agr. apud haer. Arn. Birckmanni
1580 en 1617) doet hij zich kennen als leeraar en opvoeder van eenige adelijke
jongelingen, zooals: Maximilianus en Antonius Bernardus, zonen van Willem
Bernardus van Doornik en Maria Wijtz; van Joh. Willem, zoon van den heer van
Spangen, en van diens bloedverwant, Walram van Haeften. Het werk is opgedra
en aan de broeders van Maria Wijtz, Joannes, heer van Bouchardery, Paulus en
Lambertus Wijtius, adellijke heeren in Vlaanderen. Het bevat een carmen (1 blz.)
van Gerardus Dalanthus, medicus van Heusden; een tetrastichon van J. Ant.
Barvicius (Baardwijk?); een hexastichon van zijn vermelden leerling Max. Bern. In
1580 verbleef Steewech te Keulen, waarheen hij na 1578, toen de Calvinisten in
de Nederlanden heerschten, de wijk genomen had. Van daar begaf hij zich naar
Toul en Langres. Een aanbod van den gezant Jul. Strozzi, een aanlokkelijke
betrekking, wees hij van de hand, maar hij nam een zetel aan als hoogleeraar aan
de universiteit te Pont-Mousson. Hij was een geleerd man, die goed op de hoogte
was van zijn tijd en vertrouwd met de geschiedenis der oudheden, gebruiken en
rechten van Grieken en Romeinen. Hij schreef in zeer zuiveren en zwierigen stijl
het Latijn, zooals blijkt uit zijn werken. Hij overleed te Trier, waarheen hij zich begeven
had om de bibliotheken te raadplegen. Ten onrechte noemen sommige schrijvers
hem leeraar te Trier. Hij telde vele vrienden onder de geleerde filologen en
humanisten van dien tijd: Justus Lipsius, Alb. Pighius, Canter, Modius, Suffridus
Petri, Strozza, enz. Franco Estius van Gorkum schreef een gedicht voor de uitgave
van het werk: Flavii Vegetii de re militari libri IV. Access. Sex. Julii Frontini
stratagematon libri IV et in eosdem Franc. Modii notae, et G. Stewechii conjectanea.
Aelianus de instruendis aciebus. Modestus de vocabulis rei militaris. Castrametatio
Rom. ex historiis Polybii, latinitate donata ab Jano Lascari, etc. Accessit G. Stewechii
o

in Fl. Vegetiurn commentarius (Antv. ex off. Chr. Plantini 1585 4 ). De commentaar
in dit werk is herhaaldelijk gedrukt. Steewech betaalde aan Plantijn voor deze uitgave
100 gl. en 17 st. op voorwaarde dat hem een zeker aantal exemplaren verstrekt
werden. Nog verscheen bij Planten 1586: Godescalci Stewechii Heusdani in L.
Apuleii opera omnia quaestiones et conjecturae. In queis praeter castigationes
infinitas, ritus prisci observati, explicati. Accesserunt quoque aliorum doctorum
virorum in eundem scriptorem emendationes (Antv. Chr. PI. MDLXXXVI).
De Biogr. nat. Belg. XXIII, 764 en andere schrijvers geven op als datum dezer
uitgave van Plantijn 1584. De Annales Plant. vermelden alleen als eerste editie
1586. Het werk was opgedragen aan Hermannus van Bourgondië, heer van
Sommelsdijk, en bevat blz. 5-6 Carmina van Janus Guielmius en Gerardus Dalanthus
med. in Heusden.
Zijn werk: Arnobii disputationum adversus gentes libri VII (Antv. J. Trognaesius
1604), was reeds voltooid 1587, doch verscheen eerst na zijn dood. De bekende
Jezuïet Rosweijde schijnt de zorg voor het drukken op zich genomen te hebben,
zooals blijkt uit een brief. De opdracht was gericht aan den abt van Sint Maximinus
O.S.B. van Trier, Reynerus.
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Zie: J.v.d. O u d e n h o v e n , Beschr. der stad Heusden (Amst. 1743), 186;
F o p p e n s , Bibl. Belg., 319, 377-78; S w e e r t i u s , Ath. Belg., 296; S a x i u s ,
Onomasticon Litterarum III, 438; v.d. G h e y n , Catal. manuscr. Bibl. Royale (Brux.)
IV, no. 2740 blz. 164; Analectes hist. eccl. Belg. XXVI, 426; Taxandria XII, 107, XXIII
172; R u e l e n s e n d e B a c k e r , Annales Plantiniennes (Brux. 1865), 280, 290.
Fruytier

[Steffens, Joseph Adolf Lodewijk Frans]
STEFFENS (Joseph Adolf Lodewijk Frans), geb. te Horst (L.) in 1822, overl. te
Roermond 3 Oct. 1899, zoon van H e r m a n J o s e p h F r a n s A d o l f S t e f f e n s
en van A n n a M a r i a J a c o b a R o u f f s .
Zijn vader (geb. te Gulik in 1789, overl. te Horst 23 Maart 1865) was de laatste
rentmeester van het adellijk huis Meerlo (L.) en tot zijn dood kantonrechter te Horst,
zijn moeder (geb. te Horst 27 Mrt. 1784, overl. ald. 19 Juli 1860) was een dochter
van Frans Antoon Rouffs (dl. VII, kol. 1071).
Hij zelf overleed als oud-inspecteur der posterijen in de provinciën Noord-Holland
en Utrecht en lid van den gemeenteraad te Roermond en is de schrijver van:
Bijdragen tot de geschiedenis van Asselt en Swalmen, verschenen in de Publ. de
la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1892), 269-358; en van
Geschiedenis der aloude heerlijkheid en der heeren van ter Horst in het land van
Kessel (Roermond 1888).
Zijn portret is gelithografeerd door C.C.A. Last.
Zie: 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 XLVIII (1912), 265;
M.J. J a n s s e n e n J a n V e r z i j l , Genealogien van Douveren en Rouffs.
Verzijl

[Steghen, Stephanus Petrus van der]
STEGHEN (Stephanus Petrus v a n d e r ), norbertijn der abdij Averbode, geb. te
Thienen 19 Febr. 1644, overleed als abt zijner abdij 9 Sept. 1725. Hij was in de abdij
aangenomen als novice 1664. 22 Sept. 1668 werd hij priester gewijd. In de abdij
was hij werkzaam als koster, tot hij benoemd werd tot kapelaan te Venlo, een
parochie der abdij, Nov. 1677. Nadat hij daar sinds 10 Jan. 1684 als pastoor,
gedurende 14 jaar gewerkt had, werd hij tot abt gekozen met groote meerderheid
van stemmen en werd ook benoemd door patentbrieven van 24 April 1698. Noode
zag men hem te Venlo vertrekken, waar hij door rijk en arm hoog geacht werd. Door
zijn ijver en ondernemingsgeest muntte hij uit onder de geestelijkheid van het bisdom
Roermond. Hij beschikte over bijzondere redenaarstalenten, zoodat de bisschop
van Roermond hem wel betitelde ‘fistula coelestis’. Deze, zeer met hem bevriend,
woonde in Averbode de plechtigheid der abtswijding bij. Stephanus van der Steghen
was een der verdienstelijkste abten van Averbode. Hij zette de verbouwing en
vernieuwing der abdij voort. De regeltucht vond in hem een onverschrokken
verdediger. In het archief der abdij stelde hij bijzonder belang. Hij schreef volgens
de archiefstukken een kroniek der abdij, stelde lijsten en aanteekeningen op, die
nog in Averbode of te Brussel bewaard worden en opgesomd zijn in Biographe nat.
Belg. XXIII, 766-767.
Hij schonk aan de parochiekerk te Venlo een geschilderd glasraam en een nieuwen
preekstoel.
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Zijn portret, een kniestuk, geschilderd door Stramot 1698, bevindt zich nog in de
abdij te Averbode. Een afbeelding ervan vindt men bij zijn uitvoerige
levensbeschrijving in De Norbertijner abdij van Averbode (Av. 1920), 210.
Zie:L. G o o v a e r t s , Ecrivains, artistes de
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l'ordre de Prémontré (Brux. 1914) II, 286-287; L e f é v r e , L'abbaye Norbertine d'
Averbode (Louv. 1924), 23-26; d e z ., Les portraits conservées dans les abbayes
Norbertines de Belgique (Brux. 1917), 52.
Fruytier

[Stel, Adriaen of Ariën van der (1)]
STEL (Adriaen of Ariën v a n d e r ) (1), geb. Jan. 1605 te Dordrecht als zoon van
S i m o n v a n d e r S t e l l e , lid van de vroedschap, en M a r i k e n A d r i a e n s ,
vertrok in 1623 met het jacht ‘De Star’ als onderassistent naar Indië en vestigde
zich, na beëindiging van zijn verband, als vrijburger en particulier koopman te Batavia,
waar hij tot grooten welstand kwam. 27 Juli 1635 strandde hij met zijn eigen jacht
op het recif van Braguw (Pegu); aan land gespoeld, werd hij met 12 hollandsche
en een aantal inlandsche matrozen door den koning van Siriang tot slaaf verklaard.
Door tusschenkomst van den gouverneur van Coromandel, M a r t e n
Y s b r a n t s e n , werden de Hollanders na eenigen tijd vrijgelaten. In 1639 moest
de commandeur van Mauritius, P i e t e r d e G o y e r , wegens wanbestuur aftreden
en werd van der Stel tot zijn opvolger benoemd. Hij trad krachtig op, herstelde de
tucht en stichtte 8 Mrt. 1642 een kantoor te Antongil, op de N.O. kust van
Madagascar. In 1645 verliet hij Mauritius en werd, na een kort verblijf op Batavia,
te Negombo op Ceylon geplaatst. 19 Mei 1646 viel hij bij een gevecht den
Singaleezen in handen, die hem op gruwelijke wijze doodden; zijn hoofd werd op
een paal rondgedragen en daarna, in een zijden doek gewikkeld, opgezonden naar
den toenmaligen gouverneur van Ceylon, Maetsuycker.
Kort vóór zijn vertrek naar Mauritius, 24 Mrt. 1639, was v.d. Stel te Batavia gehuwd
met M a r i a L i e v e n s , dochter van den kapitein Hendrik Lievens en een inlandsche
vrouw. Een zoon uit dit huwelijk was Symon (zie beneden).
Bij een vrede, welken de Compagnie in 1652 sloot met den koning van Arakan,
werd bepaald, dat de kinderen, aldaar ‘van tijt tot tijt geprocreërt’ door Nederlanders
bij inlandsche vrouwen, zouden worden vrijgelaten; daaronder wordt genoemd een
kind van Adriaen v.d. Stel.
Stapel

[Stel, Adriaen van der (2)]
STEL (Adriaen v a n d e r ) (2), zoon van Symon en jongere broeder van Willem
Adriaen v.d.S. (zie die artikels), geb. te Haarlem omstreeks 1665, vertrok in 1679
met zijn vader naar de Kaap, waar hij eenigen tijd als boekhouder bij de Compagnie
werkzaam was. In 1685 voer hij naar Indië, diende tot 1697 als onderkoopman in
Bengalen, trok toen naar Nederland, en vestigde zich te Amsterdam. Hij was
klaarblijkelijk gefortuneerd, want hij bewoonde er een groot huis aan de
Keizersgracht. Den 28en Apr. 1703 vertrok hij met het schip Nigtevegt van de kamer
Amsterdam naar Indië als raad-extraordinair; 9 Dec. van hetzelfdejaar kwam hij te
Batavia aan en nam den volgenden dag sessie in den raad van Indië, terwijl hij 27
Mei 1704 tevens president van schepenen werd. 24 Aug. 1705 volgde benoeming
tot gouverneur van Ambon; in opdracht van de hooge regeering nam hij bij zijn
vertrek derwaarts een aantal jonge koffieboompjes mee, om te onderzoeken, of die
daar wilden gedijen. Hij kwam 17 Jan. 1706 op Ambon aan en bleef daar
onafgebroken tot zijn dood. Evenals zijn broeder Willem Adriaen aan de Kaap, liet
hij te Ambon een nieuwe, fraaie kerk bouwen (1710-12). 3 Nov. 1713 kwam bij de
regeering te Batavia een ongeteekend klaagschrift tegen v.d. Stel in, dat van
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zoodanigen aard was, dat de regeering den advocaat-fiscaal van Indië, Mr. A r n o l d
d e B i t t e r , gelastte, een onderzoek in te stellen en getuigenissen te verzamelen
bij te Batavia aanwezige ambonsche
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burgers, en met name bij den onlangs uit die gewesten teruggekeerden Ds. Valentijn.
Uit het ‘berigt’, dat de Bitter 28 Dec. d.a.v. in rade uitbracht, bleek, dat op Ambon
‘diverse onordentelijckheden en schraperyen tot verdrucking en schade der borgers
en inlanders in swang gaan’. Eerst werd voorgesteld, hem naar Batavia op te roepen,
om zich voor den raad van justitie te verantwoorden, of een specialen commissaris
naar Ambon te zenden. Na uitvoerige debatten werd echter besloten het klaagschrift
naar v.d. Stel op te zenden, met last zich daarop schriftelijk te verdedigen; tevens
ontving hij de opdracht om ‘alle onordentelijckheden en quade practycque de facto
te redresseren’.
Hij overleed te Ambon 13 Oct. 1720, een zeer groot vermogen nalatende.
Adriaen v.d. Stel was (omstreeks 1700) te Amsterdam gehuwd met H i l l e g o n d a
C r a n e n d o n c k , geb. 14 Sept. 1671, weduwe van Marten Paets van Heemskerck.
Zij overleed op Ambon 18 Nov. 1708. Uit dit huwelijk waren drie zoons geboren,
waarvan alleen de jongste, J o h a n , geb. 25 Sept. 1708 op Ambon, en petekind
van den gouverneur-generaal Johan van Hoorn, in leven bleef. Deze zoon vestigde
zich te Amsterdam, en werd vrijheer, baron van Heukelum, heer van Loenen enz.
In 1754 verscheen te Amsterdam: Poissons, Ecrevisses et Crabes, autour des
îles Molucques et sur les côtes des Terres Australes, peints d'apès nature sur les
originaux de B. Coyet et A. van der Stel. Deze B. Coyet was van der Stel's
voorganger als gouverneur van Ambon geweest.
Zie, behalve de beneden, bij Willem Adriaen genoemde literatuur, ook V a l e n t i j n ,
II, Ambonsche zaaken, blz. 260-289.
Stapel

[Stel, François van der]
STEL (François v a n d e r ), geb. in 1668 te Amsterdam, broeder van den
voorgaande, en de uit de aanklacht tegen Willem Adriaen beruchte ‘jonker Frans’.
Bij resolutie van Heeren XVII d.d. 30 Oct. 1706 voor eeuwig uit 's Compagnies
jurisdictie verbannen, vertrok hij in Jan. 1708 met vrouw en kind naar Nederland.
Zijn echtgenoote, een dochter van den kaapschen burger Johannes Wessels, keerde
later naar de Kaap terug, waar V a l e n t i j n haar in 1714 ontmoette. Zie diens
Tweede Uyt- en Thuys-reyze, blz. 160-161.
Stapel

[Stel, Hendrik van der]
STEL (Hendrik v a n d e r ), ged. te Amsterdam 8 Oct. 1670, broeder van de vorigen,
vergezelde zijn vader in 1679 naar de Kaap, trok van daar in 1686 met een deensch
schip weer naar Holland en bleet daarlangen tijd woonachtig. Toen zijn broeder
Adriaen (2) (hiervoor) den 28en Apr. 1703 als raad van Indië naar Batavia vertrok,
voer Hendrik op hetzelfde schip uit als onderkoopman, vergezeld van zijn vrouw,
een Poolsche. Hij bleef ongeveer een jaar aan de Kaap, kwam eind 1704 op Batavia
aan, werd in 1705 hoofd van 's Compagnies ‘winkel’ op Makassar en nam 10 jaar
daarna ontslag uit den dienst. Sedert 3 Oct. 1715 was hij als vrijburger te Batavia
gevestigd, waar hij tot de geziene ingezetenen behoorde; hij was er o.a. landdrost
en sedert 12 Dec. 1721 vice-president van heemraden. Hij overleed aldaar 26 Sept.
1722.
Stapel
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[Stel, Lodewijk van der]
STEL (Lodewijk v a n d e r ), broeder van de vorigen, geb. in 1667 te Amsterdam,
werd in 1685 aangesteld tot kassier aan de Kaap, vergezelde zijn vader op diens
onderzoekingstocht in 1685-86 naar Amacqualand, vertrok in 1694 van de Kaap
naar Batavia met het schip ‘De Ridderschap van Holland’, welk schip op dien tocht
met man en muis is vergaan.
Stapel
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[Stel, Symon van der]
STEL (Symon v a n d e r ), zoon van Adriaen (1) (zie aldaar), geb. 14 Oct. 1639 op
Mauritius, was in 1646 getuige van zijns vaders dood op Ceylon en werd daarna
naar Batavia opgezonden. Bij resolutie van gouverneur-generaal en rade van 28
Oct. 1659 werd aan ‘Symon, zijnde den soon van salr. den commandeur Adriaen
van der Stel’ stoegestaan naar het vaderland te vertrekken (waar hij wilde gaan
studeeren) met dien verstande ‘ten aensien een mesties is’, dat zijn kapitaal op de
Weeskamer te Batavia zou blijven staan. Hij bleef nu bijna 20 jaar te Amsterdam,
waar hij tot de geziene ingezetenen behoorde; door aankoop van een heerlijkheid
werd hij heer van Lisse. Waarschijnlijk heeft hij niet gestudeerd, hoewel Bontemantel
hem eenmaal Mr. van der Stel noemt. Bij den inval der Franschen in 1672 werd hij
kapitein van een compagnie waardgelders te Amsterdam. Door invloed van de
familie zijner vrouw (zie beneden) werd hij in 1679 benoemd tot commandeur van
de Kaap de Goede Hoop. Daar ontplooide hij al dadelijk een groote werkzaamheid,
vooral op het gebied van land- en tuinbouw en veeteelt. Hij breidde 's Compagnies
‘tuin’ belangrijk uit, stichtte in 1680 het landgoed Stellenbosch en in 1684, bij het
bezoek van den commissaris van Rheede tot Drakenstein, het dorp Drakenstein,
waar zich vele uitgeweken Hugenoten vestigden (de Fransche Hoek); deed
verschillende onderzoekingsreizen naar het binnenland, liet in Nederland veel
reclame maken voor de nieuwe kolonie en verzocht opzending van amsterdamsche
weesmeisjes. In 1689 stichtte hij een kolonie op de kust van Natal, die echter na
korten tijd moest worden opgegeven. Bewindhebbers schonken hem in 1691 den
titel van gouverneur; in 1692 werd hij raad-extraordinair van Indië. Hij was een
energiek man en een groot natuurvriend; op zijn reis naar Amacqualand (25 Aug.
1685-26 Jan. 1686) tot onderzoek der ‘koperbergen’, liet hij ruim 80 teekeningen
maken van kaapsche planten en dieren. In de latere jaren echter Het hij vaak zijn
eigen belang voorgaan en bekommerde zich meer om de exploitatie van zijn
landgoederen Stellenbosch en Constantia (waar hij wijn verbouwde), dan om de
bestuurszaken.
5 Apr. 1699 droeg hij het bestuur over aan zijn oudsten zoon (die volgt) en bleef
op Constantia wonen, waar hij 24 Juni 1712 overleed.
Symon van der Stel was 23 Oct. 1663 te Haarlem gehuwd met J o a n a J a c o b a
S i x , ged. 28 Febr. 1645, dochter van Willem Six en Catalina Hinlopen. Bij zijn
vertrek naar de Kaap bleef zij in Amsterdam achter; zij werd 8 Nov. 1700 in de
Nieuwe kerk begraven. Behalve vijf zoons, Willem Adriaen (die volgt) en Adriaen
(2), Lodewijk, François en Hendrik (die voorgaan), werd uit dit huwelijk een dochter,
C a t h a r i n a geboren, volgens Valentijn getrouwd met ‘zekeren heer van Rijn’ te
Amsterdam. Dit is dan waarschijnlijk geweest Pieter van Rijn, boekhouder van de
Compagnie ter kamer Amsterdam, die eenige malen als borg van S.v.d.S. voorkomt.
Stapel

[Stel, Willem Adriaen van der]
STEL (Willem Adriaen v a n d e r ), oudste zoon van Symon (zie hiervoor), geb. in
1664 te Amsterdam en in 1679 met zijn vader naar de Kaap gereisd, waar hij eenigen
tijd als kassier op het kantoor der Compagnie werkzaam was. Hij huwde er in 1684
met M a r i a d e H a e s e , dochter van den directeur van Bengalen, François de
Haese en Cornelia van Dusseldorp, en trok met zijn vrouw naar Amsterdam, waar
hij weldra als heer van Oud- en Nieuw Vossemeer optreedt.
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Van 1686 tot 1697 was hij eigenaar van de rijke hofstede ‘Duyn en Vaert’ te
Heemstede en sedert 1691 schepen van Amsterdam. In 1699 werd hij benoemd
tot opvolger van zijn vader, met den titel van gouverneur en raad-extraordinair van
Indië. Ook zijn bestuur was in den aanvang goed; hij bracht tal van verbeteringen
aan, bouwde een nieuwe kerk en voerde een aantal europeesche gewassen in.
Weldra echter begon zijn hebzucht hem parten te spelen.
Bij een bezoek van den raad van Indië en commissaris W o u t e r V a l c k e n i e r
liet hij zich door dezen een stuk land van 400 morgen in Hottentots Holland schenken;
eerst jaren later zouden bewindhebbers dit te weten komen. V.d. Stel liet er een
reusachtige landbouwkolonie op aanleggen, Vergelegen genaamd, terwijl zijn jongere
broer Frans een er naast gelegen stuk, Parel Vallei, exploiteerde; de ontginning
dezer particuliere landen geschiedde vrijwel geheel met 's Compagnies materiaal
en personeel, waarbij de gouverneur geholpen werd door een kliek machtige
aanhangers, die eveneens bun slag wisten te slaan. In 1705 zonden 63 vrijburgers
heimelijk een zeer uitvoerige aanklacht tegen van der Stel en zijn medestanders
naar den gouverneur-generaal in Indië en de Heeren-XVII in het vaderland; in deze
38 artikelen tellende aanklacht wordt er op gewezen, dat de gouverneur en zijn
vrienden zich op allerlei onwettige manieren verrijken, hun ambtsplichten
verwaarloozen en een terreur uitoefenen jegens de europeesche kolonisten en de
Hottentotten; behalve enkele met name genoemde ambtenaren, waaronder de
predikant, Ds. Kalden, was vooral des gouverneurs broeder, de beruchte Jonker
Frans, een der voornaamste werktuigen van van der Stel. Deze kreeg in begin 1706
kennis van het verzenden van het klaagschrift - zijn broeder Adriaen, lid van den
raad van Indië, had hem de namen van de onderteekenaars gezonden -; hij liet den
eersten onderteekenaar, A d a m T a s , in de gevangenis werpen en 5 andere als
‘mutineerders’ naar Holland opzenden. Daar stelden bewindhebbers een ernstig
onderzoek in en bij resolutie van 30 Oct. 1706 werden alle beschuldigde ambtenaren
ontslagen en naar Nederland opgeroepen om zich te verantwoorden. Vergelegen
moest ten bate van de Compagnie worden verkocht, het heerenhuis afgebroken en
het gewelddadig genomen vee aan de eigenaars teruggegeven. Jonker Frans werd
voor eeuwig uit 's Compagnies gebied verbannen. Eerst ruim een jaar na ontvangst
van dit bevel gaven van der Stel en de zijnen er gehoor aan; in dien tusschentijd
wisten zij, vaak door intimidatie, tal van getuigenissen a décharge te verzamelen,
Vóór hun vertrek met de ceylonsche retourvloot van 1708 gat de oude Symon v.d.
Stel op Constantia een schitterend afscheidsfeest, waaraan, behalve alle
ontslagenen, de admiraal der retourvloot en de nieuwbenoemde gouverneur, L o u i s
v a n A s s e n b u r g , deelnamen! In Nederland werden allen uit 's Compagnies
dienst ontslagen. Van der Stel diende nu een zeer uitvoerige Deductie (174 pagina's
druks) in, waartegenover de hoofdopposanten Tas en van der Heyden een
Contra-deductie indienden, gesterkt door tal van verklaringen van kaapsche
ingezetenen. Hiermede was de zaak afgedaan. Willem Adriaen overleed 1 Juli 1723
te Amsterdam.
Zie voor de v.d. Stel's: G o d e e M o l s b e r g e n , Reizen in Zuid-Afrika in de
Hollandse tijd (uitg. der Linschoten-Vereeniging), blz. 1-111; T h e a l , History of
South- Africa I, 259 e.v.; W a t e r h o u s e , Simon van der Stel's Journal
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of his expedition to Namaqualand, 1685-86; H e e r i n g a , Mauritius in Ind. Gids
1895, blz. 864 e.v. en 1005 e.v.; v a n d e r S t e l , Korte Deductie .... etc.; F o u c h é ,
Het Dagboek van Adam Tas; L a u t s , Geschiedenis van Kaap de Goede Hoop van
1652 tot 1806; K o l b e , Naukeurige en Uitvoerige beschryvinge van de Kaap de
Goede Hoop; H e e r e s , Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum I, 360 e.v.;
V a l e n t i j n , IV, Eerste en Tweede Uyt- en thuysreyse en V., Kaap de Goede Hoop;
E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam (zie register); D o m i n i c u s , Het ontslag
van Willem Adriaen van der Stel; Nederlandsche Leeuw (Jan. 1930).
Stapel

[Stenwes, Hemke]
STENWES (Hemke), geb. in Groningen omstr. 1546, waarsch. in October 1569
terechtgesteld. Hij kwam waarschijnlijk in zomer 1569 in Engeland op de vloot der
Watergeuzen, die onder admiraal Dolhain werd uitgerust. Met de vloot kwam hij,
aan boord van het jacht van Meinert Fries. voor het Vlie. Op 16 Sept. 1569, 's
morgens om vier uur, verliet hij met een paar makkers met dit jacht de vloot, om
voor eigen rekening op vrijbuit te gaan. Men zeilde naar de kust van Noorwegen,
maar de Watergeuzen wilden zich begin Oct. 1569 weer met de vloot vereenigen,
die intusschen voor Delfzijl was geankerd. Sterke oostenwind verhinderde dat, hun
jacht werd door de Spanjaarden genomen en hij zelf en twee Geuzen kwamen in
spaansche gevangenschap.
Zie over hem: van V l o t e n , Nederl. Volksopstand (1858) I, 288, 289.
Vogels

[Sterre, Michael van der]
STERRE (Michael v a n d e r ), geb. te Delft 1645, priester, overleed te Uitgeest 10
Juni 1715. Hij schijnt niet verwant geweest te zijn met de brabantsche familie v.d.
Sterren. Hij was eerst kapelaan in de Sint-Bernardus-statie in den Hoek te Haarlem
en stond daarna meer dan 44 jaar 1671-1715 aan het hoofd der statie te Uitgeest.
In de Bat. Sacra II, 381 prijst v. H e u s s e n hem hoog. Doch ook de provicaris Jos.
Cousebant vermeldt hem met lof. Zijn naam komt voor onder de onderteekenaars
van het smeekschrift ten gunste van den vic. ap. P. Codde, wat nog geen bewijs is,
dat hij dit teekende. Evenwel, na het ontslag van Codde door den Paus en na het
verschijnen van de breve van Clemens XI, 7 Apr. 1703, bleef v.d. Sterre zich
verzetten tegen het gezag van Rome. Hij deed dat nog in 1706 en wellicht tot het
einde van zijn leven, want uit de doopboeken van Heemskerk blijkt, dat de trouwe
Roomsch-Katholieken van Uitgeest in de jaren 1712-15 hun kinderen te Heemskerk
ten doop brachten.
Het portret van M.v.d. Sterre, geschilderd door J.G.v.d. Vliet, leerling van
Rembrandt, 1675, hangt nog in de pastorij te Uitgeest. M o e s , Iconographia Batava
II, no. 7493, bestempelt het verkeerd als een portret van zijn voorganger, pastoor
Stalenus.
Zie: Bijdragen bisdom Haarlem V, 107, VIII, 327, 335, XLIII, 230-233; Batavia
Sacra II, 381; v.d. L o o s , Gesch. van Uitgeest (Haarlem 1925).
Fruytier

[Sterren, Corn. Pallaes van der]
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STERREN (Corn. Pallaes v a n d e r ), of v.d. S t e r r e deken en kanunnik, overleed
4 Juni 1640, een der elf zonen van M i c h i e l v.d.S., kapitein, ten onrechte door
S c h u t j e s broeder genoemd van den abt Joh. Chrysost. v.d.S. De vader verlangde
voor zijn zoon Corn. een kanunnikdij in de Sint Jan te 's Hertogenbosch, welke niet
toegestaan kon worden, omdat hij nog niet gegradueerd was. Hierop verhief de
koning van Spanje den zoon in den adelstand. Hij kreeg een kanunnikdij, 9 Maart
1609, behaalde den graad
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van licentiaat in de theologie en werd benoemd tot penitencier van het bisdom 1620.
1623 werd hij deken der stad. 1626 bekleedde hij, 45 jaar oud, het ambt van
aartspriester der kathedraal en daarna van zegelaar, en 1630 van vicaris-generaal
van het bisdom. Als zegelbewaarder heeft hij kostbare aanteekeningen nagelaten
1626-1 Jan. 1635.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. bisdom 's Hertogenbosch II, 20, 25, III, 21, IV, 277, 557;
A.F.O. v a n S a s s e v a n I J s s e l t , De voorname huizen en gebouwen te 's
Hertogenbosch I, 217, 263. 267; Bulletin de l'institut hist. Belge de Rome VIII (1928),
187.
Fruytier

[Sterren, Joannes Chrysostomus van der]
STERREN (Joannes Chrysostomus v a n d e r ), of v.d. S t e r r e , zoon van H e n d r i k
en A n n a v a n E s c h , geb. te 's Hertogenbosch 9 Maart 1591, overleed als abt
van St.-Michiel van de orde der Premonstratensers, te Antwerpen 28 Juli 1652.
Deze data geeft het necrologium van St.-Michiel op en ook G o o v a e r t s . Het
Relaas der begrafenisplechtigheid van Prelaat van der Sterre zegt, dat hij stierf oud
62 jaar, geprofest 44, priester 39 en prelaat 23 jaar. De Biogr. nat. geeft zeker ten
onrechte 23 Juli 1594 als geboortedatum. Als plaats van geboorte noemt men
algemeen 'sHertogenbosch. Hieraan twijfelt W. v a n S p i l b e e c k (Taxandria XIV
(1907), 230-232). Hij doet opmerken, dat S c h u t j e s , Gesch. van het bisd. 's Hert.
IV, 557 ten onrechte beweert, dat J.v.d. Sterren de zoon was van kapitein Michiel
en de broeder van Corn. Pallaes v.d. S., deken en kanunnik in den Bosch. De
St.-Michielsheer M a c . S i m e o m o zegt uitdrukkelijk in Laudatio funebris in Exequiis
Reverendissimi Domini Joannis Chrysostomi van der Sterre (Antv. Ger. Woltschatius
1652), dat de ouders van den overledene waren: Hendrik v.d. Sterre en Anna van
Esch. De vader was schout van Eindhoven en overleed, zooals op een
gedenkteeken, opgericht in de St.-Michielsabdijkerk, was aangegeven, 14 Febr.
1641 en de moeder stierf 26 Sept. 1637, Zie ook: Taxandria V, 264.
In de bossche doopboeken vond v a n S p i l b e e c k slechts een zoon van Hendrik
van der Sterre, n.l. Gaspar, in de St.-Jan ged. 18 Sept. 1608. De doopeling kwam
uit Oorschot. Moeilijk, wegens het jaartal 1608, kan men veronderstellen, dat Gaspar
dezelfde persoon is als Joannes Chrysostomus, ook al zou hij dezen naam als
kloosterling hebben aangenomen. De familie v.d. Sterren was te 's Hertogenbosch
zeer talrijk.
Joannes studeerde bij de Jezuïeten te Antwerpen en ontving het wit habijt der
orde van St. Norbertus 20 Mei 1607. Om zijn jeugdigen leeftijd moest hij een
dispensatie verkrijgen voor de priesterwijding 1614, 11 Nov. Hij behaalde den graad
van baccalaureus in de theologie en bekleedde in de abdij de ambten van circator,
koster, supprior, prior en novicenmeester. 1629 werd hij tot abt gekozen en gewijd.
Toen de orde, omdat de abdij Premontré in handen was van kardinaal Richelieu als
abt commandataire, geen hoofd meer had, stelde paus Urbanus VII hem aan als
visitator-generaal der orde in de Nederlanden. Het bestuur van den abt v.d. Sterren
was een zegenrijk tijdperk voor de abdij St.-Michiel; hij hield de regeltucht in stand,
moedigde de studiën aan en gaf zelf het voorbeeld van een godvruchtig en
arbeidzaam leven. Zijn talrijke uitgegeven werken getuigen van zijn onvermoeibare
arbeidskracht en groote geleerdheid en van zijn groote liefde voor de orde, waarvan
hij een der opmerkelijkste figuren was.
Zeer nauwkeurig en uitvoerig worden zijn werken beschreven door G o o v a e r t s ,
Ecrivains, artistes et savants de l'ordre de Prémontré II, 287-
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295, IV, 343. Het meest bekend is zijn Vita S. Norberti, die verscheen 1622 met een
portret en 34 zeer schoone gravuren van J. Th. en Corn. Galle. Het werk verscheen
ook in het Nederlandsch te Antw. 1623. Verscheidene malen zijn de gravuren
opnieuw uitgegeven. De Vita werd ook gedrukt door de Bollandisten in Acta S.S.
Junii I.
Onder het bestuur van v.d. Sterren ontstonden eenige verwikkelingen over de
rechten der abdij St. Michiel als moederabdij van Tongerloo, welke door den
generaalabt van Prémontré ten gunste van St. Michiel beslist werden. V.d. Sterren
herstelde en versierde de abdijgebouwen. Groote kunstenaars, als van Diepenbeek,
Rubens, de Vos, van Tulden, werkten voor den abt v.d. Sterren. Hun schilderijen
vindt men thans terug in het museum van Antwerpen. Rubens heeft ook zijn portret
geschilderd, dat verloren is gegaan. Het portret van v.d. Sterren, een kniestuk,
geschilderd 1652 door de bekende schilderes Catharina Pepijn, wordt bewaard in
de abdij van Tongerloo. Een afbeelding ervan vindt men op blz. 391 in La Belgique
Norbertine (Averb. 1920). Het portret van den abt van Iersel omstr. 1629 geschilderd
door Rubens, thans in het museum te Kopenhagen, werd met den valschen titel
‘afbeeldsel van den abt van der Sterre’ in steendruk uitgegeven. Er is ook een portret
geëtst door Jan Lievens.
Zie: Gallia Christ. V, 157-158; Acta Sanctorum Junii I, 957; Graf- en
gedenkschriften van Antw. IV, p. L IV, 12, 26, 34, 149, 508; Biographie nationale
de Belg. XV, 340, XXXIII, 815-816; L e f è v r e , Les portraits conservés dans les
abbayes norbertines de Belgique (Brux. 1917), 53; v a n S p i l b e e c k , De abdij
van Tongerloo; H. L a m y , Tongerloo, blz. XXIV-XXV; Théatre Sacré de Brabant
III, 93; Analectes hist. eccl. Belg. XXXIX (1913), 315-322; P. v a n O v e r h u y s e n ,
Laudatio gratulatoria in augurationem ampliss. D.J.v.d. Sterren 8 Oct. 1629, habita
coram primalibus cleri et Urbis (Antv. G. Wolschatius); Analecta Praemonstratensia
V (1929), 346, 382-383.
Fruytier

[Sterren, Petrus van der]
STERREN (Petrus v a n d e r ), geb. te Eind hoven 6 Sept. 1593, zoon van D i r k
J a n s z o o n en P e r i n a v a n E s c h , overleed na 1639. Zijn ouders hielden een
herberg en dreven handel. Zijn moeder Perina was een dochter van Jan van Esch,
schepen en rentmeester te Oorschot en van Theodora Breugel. Haar zuster Anna
was gehuwd met Hendrik, broeder van haar echtgenoot Dirk.
Petrus trad in het noviciaat der Sociëteit van Jezus te Antwerpen 6 Oct. 1611. In
1624 was hij, priester geworden, professor van de syntaxis te Brugge en vervolgens
aldaar prediker, biechtvader en bestuurder der congregatie van de gehuwde mannen,
1627. Hij schreef de elogia van de paters J. Maus en L. Jerly, overl. te Brugge 2
Dec. 1621; van P.J. de Codt. overl. aldaar 9 Dec. 1621 en van P.E. Rosham aldaar,
overl. 22 Dec. 1621 (v.d. G h e y n , Catal. manuscr. bibl. royale Brux. VI, 277, no.
100, 106, 110, en 402, no. 99, 100, 104). 17 Jan. 1629 verliet hij de Sociëteit meldt
een Catal. van de prov. Flandro-Belg. Hij komt voor als priester en kanunnik te
Brugge, waar hij in de S. Donaeskerk 17 Aug. 1639 een kanunnikdij verkreeg door
paus Urbanus VIII. Deze prebende was een bron voor hem van twisten en processen.
18 Jan. 1641 volgde Johannes Petit hem op in zijn kanunnikdij. Wanneer hij overleed
is onzeker.
Zie: Taxandria XIV, 230-232; F o p p e n s , Compendium, chronologicum S.
Donatiani (Brug. 1731) 143.
Fruytier
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[Sterren, Richard van der]
STERREN (Richard v a n d e r ), geb. te Eindhoven 16 Mrt. 1602, broeder van den
voorgaande, overleed te Kortrijk 31 Oct. 1667.
Hij trad in de orde der Jezuïeten te Mechelen 6 Oct. 1618 en was werkzaam als
professor in verschillende colleges der orde. 14 April 1629 werd hij priester gewijd.
Als rector bestuurde hij de colleges te Aalst 1640-42 en te Oudenaarde 1653-55.
Hij schreef het elogium van pater J.Ramires, overl. te Aalst 18 Apr. 1640, en van
pater Phil. Adams overl. te Oudenaarde 24 Mrt. 1655. Hij was een tijd werkzaam
als missionaris in de hollandsche missie te Hoorn 1642, doch keerde 1652 terug
naar het zuiden. Zonder naam van den schrijver gal hij een werkje uit te Antw. 1638
bij Henri Aertssens, herdrukt 1660: Het gebruijck ende profijt der suffragiën die door
een loffelijke ghewoonte in de sodaliteyten van de Societeyt Jesu alle maenden
worden uytghedeylt. Versoe Ckt Voor Ma Lkan Deren (Brussel, Jan Mommaert
o

1660, 24 blz. 24 ). Het werd opnieuw overgedrukt in het tijdschrift Ave Maria
(Maastricht 1918). S o m m e r v o g e l geeft alleen den latijnschen titel. Pater Ign.
Diertins te Kortryk schreef een elogium bij zijn dood.
Zie: Analectes hist. eccl. Belg. XXVII (1898), 66; S o m m e r v o g e l , Bibl. écrivains
Comp. de Jesus VII, 1569; Biogr. nat. Belg. XXIII, 846-847; v.d. G h e y n , Catal.
manuscr. bibl. Royale VI, 293 (no. 301), 302 (no. 155), 318 (no. 82).
Fruytier

[Stevens, Jan Willem]
STEVENS (Jan Willem), doctor in de medicijnen, verlos- en heelkunde, geb. te Oude
Tonge 13 Febr. 1803, overl. te Antwerpen 7 Nov. 1857. Zijn yader J a n J a c o b u s ,
genees- en verloskundige te Oude Tonge, gehuwd met C a t h . H u l s c h e r , zond
zijn zoon, die reeds op de dorpsschool blijken van ijver en vlug verstand had gegeven
in 1818 naar Antwerpen. Hier volgde hij de lessen aan de school voor heel- en
geneeskunde onder de professoren Sommé, van de Zande, Hoylarts en Verbert.
Na een prijskamp verkreeg hij de plaats van leerling-externe aan het gasthuis St.
Elizabeth te Antw. 1819, en 21 Juli 1821 de plaats van leerling-interne met een
jaargeld van 300 gulden. Bij den dood van zjjn beschermer, den heelmeester
Cuypers, Jan. 1824, volgde de jeugdige Stevens hem op. Reeds in Februari
daaropvolgend slaagde ttfj voor zijn examen in de heel- en verloskunde. Met veel
geluk en succes begon zijn nieuwe loopbaan en weldra was hij ver buiten Antwerpen
bekend. Niettegenstaande zijn overdrukke praktijk bevorderde hij op alle wijzen de
medische studie. Hij richtte 1824 op: l'Association médicale de lecture, welke bestond
tot 1836. Toen door koninklijk besluit van 1825 de professoren verplicht waren aan
de antwerpsche school voor heel- en verloskunde de lessen te geven in het
Nederlandsch, werd de jonge Stevens leeraar van natuur- en verloskunde in plaats
van prof. Sommé, die de taal niet machtig was. Stevens was lid der Koninklijke
vereeniging voor taal- en dichtkunde. Door een bijzondere gunst werd hem
toegestaan de universiteitsstudiën te volgen, of schoon hij geen humaniora gedaan
had. Met taaie vlijt legde hij zich op de verschillende vakkën toe en slaagde in 1828
voor het examen in Latijn, Grieksch, hoogere wiskunde, filosofie, scheikunde, plant-,
natuur- en sterrenkunde. 1830 verkreeg hij zijn diploma van doctor in de geneesheelen verloskunde. Hij werd vervolgens benoemd als doctor in het gasthuis van de
vondelingen 1831, als hoofd-doctor der verloskunde in St. Elisabethsgasthuis 1833.
1831 werd hij door zijn collega's aangewezen als hoofd der doctoren voor de burger-
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wacht. Met eenige andere doctoren stichtte hij 1834 La société médicale d'Anvers,
waarvan hij steeds president bleef. Hij werd eerst lid, later secretaris van de medische
commissie der provincie. 14 Juli 1848 werd hij gekozen in den provincieraad. Hij
werkte krachtig voor de oprichting der vroed-vrouwenschool te Mechelen en der
pensioenkas voor weduwen en weezen van geneesheeren. Altijd stelde hij belang
in het bevorderen van de studie der nederlandsche taal, geschiedenis en kunst. Hij
was lid van De Olijftak en Voor taal en kunst, en van de Académie d'Archéologie
de Belgique.
In druk gaf hij uit: Notice historique sur l'école de chirurgie d' Anvers (Anv. 1850);
Discours pron. 20 Dec. 1849, 30 blz.; De l'esprit de corps dans la profession
médicale, Discours prononcé a la séance solennelle de la société de Médecine
d'Anvers 22 Dec. 1852 (Anv. 1852), 17 blz.; De la mission sociale des médecins.
Rapport sur un écrit du docteur J.H. Dresse, intitulé Intérets sociaux, devoirs du
corps médical de prendre part a la politique etc. presenté à la soc. méd. d'Anvers
17 Dec. 1850. 11 blz.; Discours prononcé sur le tombeau du Dr. Sommé (Anv. 1855),
7 blz. Alle zijn overdrukken uit Ann. soc. de med. d'Anvers.
Jos. Nauwens etste een portret van Dr. Stevens.
Zie: C. B r o e c k x , Levensschets van W.J. Stevens (Antw. 1857); d e z ., Discours
prononcé sur la tombe de G.J. Stevens in Ann. acad. d'archéol. de Belg. XV (1858),
58; Biogr. nat. de Belg. XXIII, 869-871; Bibliogr. nat. Belg. III, 497.
Fruytier

[Steijnen, Willem van]
STEIJNEN (Willem v a n ), geb. 10 Juli 1617 te Roermond, overl. 21 Juni 1661 te
Atrecht. Hij trad in de Sociëteit van Jesus in Sept. 1635 en werd den 2den April
1650 priester gewijd. Negen jaren was hij aalmoezenier in het fransche leger. Zijn
moed en ijver dwongen de bewondering van het leger af. De groote Condé hield
veel van het ‘patertje’, zooals hij P. Steijnen noemde. Bij het beleg van Atrecht
doorboorde een kogel zijn jas; terwijl S. het werk van christelijke naastenliefde
oefende aan het ziekbed der aan de pest lijdende soldaten, werd bij zelf aangetast
en bezweek aan de ziekte.
Kleijntjens

[Stoffelsen, Jacob]
STOFFELSEN (Jacob), zoon van S t o f f e l C o r n e l i s s e en van L i j n e J a n s ,
gedoopt te Zierikzee 3 Dec. 1602, overl. in Nieuw-Nederland enkele jaren na 1657.
De meeste kolonisten uit Zeeland gaven in dien tijd de voorkeur aan een vestiging
op de W.-Ind. eilanden, waar toen vele middelburgsche kooplieden de ziel waren
van groote ondernemingen. Die uit Holland, Utrecht, Gelderland en Drente trokken
liever naar N. Amerika. Door het ontbreken van zoo goed als alle documenten van
vóór 1638 kan slechts bij wijze van onderstelling aangenomen worden, dat hij daar
omstr. 1630 geland is. Voor het eerst wordt hij vermeld in voorjaar 1638 als Willem
Kieft, de opvolger van den gouverneur Wouter van Twiller, ter belooning zijner goede
diensten als werkbaas, zijn salaris tot 36 gld. 's maands verhoogt. Hij kan in die
functie de opvolger geweest zijn van Waling Jacobsen van Winkel, wiens
nakomelingschap thans in de duizenden loopt. In 1640 ontving hij zijn aanstelling
tot plaatsvervangend lid van den raad van N. Nederl. Was de verhouding tusschen
den eersten predikant op Manhattan, Ds. Jonas Michaelis (dl. l, kol. 1333) en den
gouverneur Peter Minuit al zeer slecht geweest, zij verbeterde er niet op onder hun
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opvolgers Kieft en Ds. Bogardus (dl. I, kol. 386). Deze beschuldigde den landvoogd
door den geheel onvoorbereid aangevangen oorlog tegen de roofzieke Indianen de
kolonie op den rand van den
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ondergang gebracht te hebben. S. schaarde zich aan de zijde van den predikant.
Hij nam een werkzaam aandeel aan den strijd tegen den gouverneur, wat hem op
het verlies zijner betrekking en van zijn raadszetel kwam te staan. Kieft en Bogardus,
op een zelfde vaartuig naar Nederland ontboden (1647), zijn beiden bij een
schipbreuk omgekomen.
S. was gehuwd met V r o u w t j e E y d e n s , de weduwe van den voormaligen
schout van Pauw's stichting Pavonia, Cornelis van Vorst, wiens boerderij lag in
Hobockan Hockey (nu Hoboken). Bij den gruwelijken overval der Indianen (1655)
is zij waarschijnlijk omgekomen, ook S.'s mooie groote huis werd daarbij verwoest.
Hij hertrouwde in 1657 met de weduwe van Jacob Walingsen van Winkel, zoon van
Waling voornoemd. Tot voogden over haar zes minderjarige kinderen werden
aangesteld Paulus Leendertsen van de Grift, burgemeester van N. Amsterdam, en
Michiel Jansen Vreeland, grondbezitter van zeeuwsche afkomst en stamvader van
een zeer talrijke amerikaansche familie. Uit dit tweede huwelijk sproten twee
kinderen.
Zie: V e r s t e e g , Twee vermaarde Zierikzeeërs in N. Nederl. in de N.R. Crt. van
5 Nov. 1927; aanteekeningen van J.C.E. Bartelds.
Kossmann

[Stolp, Gerrit of Stolk]
STOLP (Gerrit) of S t o l k , zoon van P i e t e r en W i l l e m i j n t j e H o o f t , gedoopt
te Rotterdam 2 Juli 1765, aldaar overl. 1848. Toen op Zaterdag, 13 Nov. 1813, de
populaire acteur Rosenveldt op het tooneel verschenen was, een hoed zwaaiend
en luid ‘Oranje boven!’ roepend, moest hij dit Zondag 14 Nov. met opzending als
gevangene naar Parijs bekoopen. Stolp, een eenvoudig schipper, beklom Maandag
15 Nov. het beeld van Erasmus, tooide het met oranje en plaatste tegen het voetstuk
de aankondiging: ‘Durft niemand nog oranje dragen, Ik durf mijn ouden kop wel
wagen!’ Die kloeke daad zou het sein geven: Dinsdag 16 Nov. kwam in de heele
stad de verboden kleur te voorschijn, denzelfden dag dat Napoleon te St. Cloud
dreigde liever onze dijken te doorsteken en het land aan den oceaan te hergeven
dan het ooit af te staan. Gelukkig voor S. heeft hij het niet met een martelaarschap
geboet. Hij raakte vergeten en stierf in het armhuis aan de cholera.
Hij huwde 21 Oct. 1783 met B a r t j e v a n L e e u w e n , die hem 4 kinderen
schonk. Merkwaardig is dat de achterkleinzoon, G e r r i t E r n s t in 1913 op
denzelfden Novemberdag na bekomen toestemming de daad van zijn overgrootvader
van moederszijde herhaald heeft.
Zie: v a n d e r P o t , Erasmus in 1813, in de N.R.Crt. van 15 Nov. 1913; J a c .
S c h e l t e m a , Gesch. v.h. standbeeld v.D. Erasmus in Geschieden letterk.
mengelwerk I (Utr. 1817-36).
Kossmann

[Stolte, Harm]
STOLTE (Harm), geb. 22 Dec. 1797 overl. te 's Gravenhage 30 Nov. 1859, ging na
een diploma verworven te hebben, in 1820 naar Nederlandsch Oost-Indië als
ambtenaar bij het binnenlandsch bestuur. Hij was tot 1834 werkzaam op verschillende
bureaux te Batavia, laatstelijk als hoofdcommies bij de directie van 's lands producten
en civiele magazijnen. In dat jaar werd hij als secretaris der residentie overgeplaatst
naar Pekalongan, in 1837 werd hij waarnemend secretaris der generale directie van
de financiën en in 1838 inspecteur van financiën. Als zoodanig werd hij in 1840 op
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zijn verzoek eervol ontslagen, hij had toen juist 20 jaren dienst en kon dus pensioen
bekomen. Hij werd toen te Batavia vertegenwoordiger van de firma Hoboken &
Zonen, export-handelaars te
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Rotterdam. Behalve groote handelsrelatiën had zij uitgebreide eigendommen in
erfpacht in de residentie Krawang. Door de verschillende door hem bekleede
betrekkingen leerde Stolte Java zeer goed kennen. Hij repatrieerde in 1848 en werd
niet lang daarna, 27 Aug. 1850, in het kiesdistrict Amsterdam tot lid van de Tweede
Kamer gekozen. Hij bleef dit tot zijn overlijden.
Hij was onder de indische specialiteiten de meest conservatieve en, hoewel
geenszins onbekwaam en goed spreker, kon hij toch wat Oost-Indië betreft, niet in
de schaduw staan van zijn tijdgenooten in de Kamer van Hoëvell (dl. I, kol. 1128),
den grooten kampioen voor de inlanders, Rochussen (dl. II, kol. 1217), Baud (dl. I,
kol. 245) en sedert 1858 Duymaer van Twist (dl. II, kol. 1459).
Op 6 Dec. 1852 hield hij een zeer leerrijke rede over de geschiedenis van het
cultuurstelsel, hij wees aan hoezeer velen er geld aan verdiend hadden, maar dat
velen door het stelsel van opbod, hetwelk tot 1847 gold, geruïneerd waren, en dat
in de jaren 1850-52 het rijk groote verliezen geleden had doordat de
suikercontractanten ⅓ à ⅔ van den oogst aan de regeering moesten leveren en zij
dat deel dan ten verkoop naar Nederland verscheepte. Door samenspanning der
koopers bracht het product veel minder op dan wanneer het door de contractanten
verkocht ware. Maar deze en andere verkeerde toepassingen pleitten niet tegen
het cultuurstelsel op zichzelf.
Op 26 Sept. 1853 klaagde hij over de ondermijning van ons gezag op Java, een
klacht, die toen zeker minder reden had dan in onzen tijd. Hij liet zich ongunstig uit
over den gouverneur-generaal Duymaer van Twist. Terecht vatte van Hoëvell hierop
vuur en verdedigde van Twist met warmte. Op 18 Nov. 53 verklaarde hij zich tegen
een overeenkomst met de Handelmaatschappij, wegens details; de hoofdzaak, het
consignatiestelsel, keurde hij goed. Op 10 Dec. d.a.v. adviseerde hij de
heerendiensten op Java althans niet geheel af te schaffen, omdat de inlanders nog
niet ontwikkeld genoeg waren om belasting in geld op te kunnen brengen.
Bij de beraadslaging over het regeeringsreglement voor Nederlandsch Oost-Indië,
die van 17 Juli tot 8 Aug. 1854 duurde, en waarbij de bovengenoemde mannen zeer
belangrijke redevoeringen hielden, die van diep inzicht in de indische zaken
getuigden, heeft hij slechts tweemaal gesproken: op 17 Juli hield hij een algemeene
beschouwing en op 5 Aug. verzette hij zich tegen de vrijheid van drukpers.
Op 10 Dec. 1856 deed hij naar aanleiding van de bespreking van den handel op
Japan belangrijke mededeelingen over onze vroegere vestiging aldaar te Fortado
en het ons daarna door de japansche regeering aangewezen Decima, waar alle
handel moest gaan door tusschenkomst van de keizerlijke geldkamer te Nagasaki
en waar door den smokkelhandel groote bedragen verdiend werden.
Op 25 Nov. 1858 berekende hij, dat de nederlandsche schatkist van 1832 tot en
met 1857 437 millioen uit de javaansche cultures getrokken had. Op 15 Dec. d.a.v.
zeide hij, dat de tegenstanders van het cultuurstelsel in vroegere jaren overdreven,
door het voor te stellen als de oorzaak der armoede van de Javanen en van de
hongersnooden in de afdeelingen Demak en Grobogan. Thans, zeide hij, wordt het
nog slechts bestreden, omdat men vrijen beter dan gedwongen arbeid acht. Op 16
d.a.v. waarschuwde hij bij de behandeling van het erfpachtstelsel, hetwelk in de
laatste jaren zeer was uitgebreid, er tegen, dat rijke Chineezen een Europeaan als
prête-nom gebruikten om het land te
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pachten, en dan zelf de bevolking uitzogen en onrechtmatige winsten behaalden.
Op 24 Febr. 1859 verzette hij zich tegen de overdrijving bij sommigen om de
javaansche bevolking als in slavernij zuchtend voor te stellen. Hij staafde, dat zij
nimmer als in de landen, waar nog slavernij heerschte, met de zweep naar de velden
gedreven werden; de hoofden bepaalden in overleg met de europeesche ambtenaren
wat het beste plan zou worden en met deze wijze van doen was de bevolking
tevreden. Eerst na Stolte's dood is de Max Havelaar van Douwes Dekker (dl. I, kol.
697) verschenen; het was jammer, dat hij daarover niet het een en ander in de
Kamer heeft kunnen zeggen; Duymaer van Twist, een der voornaamste door Dekker
aangeklaagden, en anderen hebben dit verzuimd.
Men had de gewoonte, de schepen der nederlandsche vloot tegen zeeschade te
verzekeren. Er was 21 Apr. 1858 een motie van van Eck (dl. I, kol. 786) aangenomen
om dit binnen eenige jaren te doen eindigen, daar het geldverspilling is wanneer
een lichaam als de staat, die objecten van zoo groote gezamenlijke waarde heeft,
een deel daarvan verzekert. De minister van Koloniën had hieraan niet voldaan en
nu stelde van Eck voor, dat de verzekering binnen 5 jaren een einde moest nemen.
Na bestrijding hiervan door Stolte stelde van Hoëvell een motie voor, waarin het
beginsel der niet-verzekering werd gehandhaafd, maar de regeering vrijgelaten
werd, de verzekering te doen eindigen als dit haar geschikt voorkwam. De motie
van van Eck werd verworpen, die van van Hoëvell aangenomen.
Op 28 d.a.v. hield Stolte een uitvoerige rede over de koffieveilingen der
Handelmaatschappij. Dit was de laatste maal, dat hij in de Kamer sprak.
Ramaer

[Straalman, Paulus]
STRAALMAN (Paulus), heer van Duist, de Haar en Zevenhuizen, zoon van Matthijs
(zie dl. V, kol. 832) en van C o r n e l i a A m s i n c q (dochter van A n d r e a s en van
A n n a M a r t h a v.d. H u l s t ), geb. te Amsterdam 28 Maart 1753, overl. te Nijmegen
15 Apr. 1828. Hij trad in milit. dienst, waarin hij in 1772 tot luitenant onder de
garde-dragonders en in 1779 tot ritmeester in het reg. van Stockum werd benoemd.
Evenals zijn vader (overl. 1808) bleef ook hij de Oranje's trouw. Na de restauratie
werd hij lid van de ridderschap en lid der Prov. staten van Gelderland, raad der stad
Nijmegen en staatsraad in buiteng. dienst. Op 8 Juli 1816 werd hij in den nederl.
adel ingelijfd met den titel van baron bij recht van eerstgeboorte.
Hij huwde te Oirschot 20 Nov. 1796 met P e t r o n e l l a J a c o b a S m i t s ,
weduwe van C a r e l H e n d r i k J a c o b baron S w e e r t s d e L a n d a s , erfridder
van het H.R. rijk, schepen en raad in de vroedschap van 's Hertogenbosch, drossaard
en kanunnik te Oirschot, en dochter van J a c o b u s S m i t s en van J u d i t h
P e t r o n e l l a E n g e l b e r t s , geb. te Nijmegen 23 Juni 1748, overl. aldaar 13 Juni
1824. Zij lieten geen kinderen na. Zijn zuster S a r a C o r n e l i a , geb. 30 Nov. 1751,
huwde 10 Oct. 1775 met Mr. J.P. C.H. baron v a n R e n e s s e v a n W i l p ,
gen.-majoor der cavalerie.
Zie: S c h e f f e r , Genealogie van het geslacht Straalman (Rotterd. 1879);
aanteekeningen van J.C.E. Bartelds.
Kossmann

[Straelen, Johannes Matthias van]
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STRAELEN (Johannes Matthias v a n ), was een zoon van M i c h a ë l (in 1728
Roermond's burger) en M a r g a r e t h a E v e r s ; hij was geboren te Roermond 25
October 1820.
Hij werd eerste kapelaan te Boekel in 1751, pastoor aldaar 13 November 1755,
in 1767 pastoor
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te Uden. Hij gaf 1771 te Venlo een zeldzaam boekje uit: Udensche devotie tot de
allerheyligste Maget en Moeder Gods Maria. Onder het afbeeldsel van O.L. Vr. leest
men het jaarschrift: ecce effIgIes MarIae eX tILIa UDensl (zie het afbeeldsel van
Maria uit de udensche linde).
van Beurden

[Straffintveld, Cornelius]
STRAFFINTVELD (Cornelius), geb. te Gouda, priester, baccalaureus in de
godgeleerdheid, overl. 15 Aug. 1705 te Polsbroek volgens het Necrologium in De
Katholiek LXIII (1873), 268. Zijn vader was openbaar notaris en een ‘poeta insignis’
in de nederlandsche taal. De eerste maal komt Corn. Straffintveld voor als
pastoor-missionaris te Bodegraven na de vreeselijke verwoesting door de Franschen
Dec. 1672. In Juni 1673 diende hij daar zijn eerste doopsel toe. De Katholieken
hadden er geen kerkgebouw; hij verbleef te Gouda. 1674 komt hij nog voor op een
lijst van de priesters, die wegens de verwoestingen en het onder water zetten van
het land zonder statie waren (Archief aartsb. Utrecht XX, 457). Toen Bodegraven
werd afgestaan aan de Paters Jezuïeten vestigde Corn. Straffintveld zich te
Polsbroek, te voren bediend door den pastoor van Oudewater, den bekenden
Vijfhuyzen. Hij diende er het eerste doopsel toe 10 Nov. 1677. Ook Benschop werd
door hem bediend. In het doopboek dezer plaats bevindt zich een lijst der
overledenen, waarop de pastoor Straffintveld als overleden op 15 Aug. 1705 staat
ingeschreven. Hij stierf dus niet in 1701 zooals Batavia Sacra meldt. Zijn assistent
en opvolger, Ant. v. Sonsbeek, schaarde zich aan de zijde der Oud-Katholieken.
Polsbroek werd een oud-katholieke statie (Bijdr. bisd. Haarlem, XXXVII, 209-213).
Fruytier

[Streithagen, Theodorus Leonardus of Streythagen]
STREITHAGEN (Theodorus Leonardus) of S t r e y t h a g e n , geb. te Roermond,
zoon van P e t r u s en N. v a n T i s c h t , overl. te Leuven 1751, behaalde 15 Febr.
1698 het licentiaat in de beide rechten te Leuven. Hij bekleedde gedurende eenige
jaren omstreeks 1720-31 het ambt van promotor der universiteit en daarna 1731
van notaris van den conservator der privilegiën van de universiteit. Ten tijde dat hij
promotor was, kwam het proces voor tegen den geleerden jurist Z.B. van Espen,
bekend Jansenist. Streithagen is drie maal gehuwd geweest; op 4 Dec. 1696 met
M a r i a G e r t r u d i s C u y p e r s ; zijn zoon E g i d i u s F r a n c i s c u s , kanselier
van Brabant, geb. 4 Jan. 1708, was een kind zijner derde vrouw B a r b a r a
F r a n c i s c a d e P h i l i p p i . De professor in de rechten aan de universiteit,
L e o n a r d u s J o z e f S t r e i t h a g e n , die 12 maal het ambt van rector magnificus
der universiteit waarnam, was ook een zoon van hem. De datum van zijn overlijden
wordt door R e u s s e n s vermeld op 12 of 13 Februari 1751 of 52 of 53.
Hij werd in de St. Pieterskerk te Leuven begraven.
Zie: Analectes hist. eccl. Belg. XXVII, 401, XXIX, 143; Studiën op godsd. gebied
XXV (1885), 17; A. v a n L o m m e l , Missio foederati Belgii seu missionis Batavae
descriptio (Hag. Com. 1879), 5, 61, 64.
Fruytier

[Streng, Bartholomeus]
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STRENG (Bartholomeus), van S c h o o n h o v e n , kartuizer, overl. 1592 of 1593.
Hij was geprofest monnik van de chartreuse Nieuwlicht buiten Utrecht. Van 1555
tot 1561 is hij prior geweest van het kartuizerklooster buiten de Waterslootpoort te
Delft, dat onder zijn bestuur is verfraaid en uitgebreid. Zijn voorganger in dit ambt
was Michael Moens (kol. 687) en zijn opvolger Joannes van Esche. In 1561
verwisselde hij het prioraat aldaar met dat van Nieuwlicht, waartoe het generaal
kapittel der Grande chartreuse hem
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geroepen had na aan Lambert van Brienen (dl. VII, kol. 210) ontheffing uit dat ambt
te hebben verleend. Na een driejarig bestuur verkreeg hij ‘misericordia’ (1564). Hij
werd nu procurator van het huis zijner professie, doch reeds in 1565 riep men hem
aan het hoofd van het klooster Sion te Noordgouwe bij Zierikzee. Hij is hier van den
ondergang van dit klooster getuige geweest. Reeds sedert 1566 was het namelijk
bij herhaling het mikpunt van de beroerten der hervorming. In 1572 is het convent
er met geweld verjaagd. Toen echter niet lang daarna Zierikzee weder door de
Spanjaarden was bezet, keerden de monniken er in hun cellen terug. In 1574 moest
het convent andermaal - en nu voor immer - uitwijken. De kloostergebouwen
ondergingen een verwoesting en de goederen der kartuizers werden geseculariseerd.
Daarna is Bartholomeus S. nog in 1574 wederom belast met het bestuur van
Nieuwlicht, aanvankelijk als rector. Op 9 Aug. van dat jaar was daar Dirk van
Meeuwen (dl. VI, kol. 1012), prior van het klooster 1564-74, gestorven. Ook
Nieuwlicht had reeds veel geleden van de troebelen des tijds. Het generaal kapittel
van 1575 benoemde hem tot prior. Andermaal heeft hij hier beleefd, dat een aan
zijn leiding toevertrouwd klooster tenonderging. In het begin van 1579 had een
afdeeling staatsche troepen de kloostergebouwen bezet, uit vrees dat anders de
spaansche troepen deze als een steunpunt zouden kiezen bij hun krijgsverrichtingen.
Daar de monniken van deze bezetting tal van kwellingen te verduren hadden,
moesten zij de chartreuse verlaten. 15 Jan. 1579 vonden zij een refugie in de stad.
Het volgende Jaar eischte de magistraat, dat zij hun klooster zouden afbreken en
op hun weigering liet de regeering het sloopen. In het voorjaar van 1583 ontving
Bartholomeus S. van de Grande Chartreuse opdracht om met de conventualen, die
hem nog restten, het land te verlaten. Zij zijn daarop verspreid over de huizen van
Rijnland en België. Waar Bartholomeus S. toen tot zijn dood heeft verblijf gehouden
is onzeker. Zijn opvolger als prior van Nieuwlicht is geweest Jan Commaker (dl. VII,
kol. 315).
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 Kartuizerklooster Nieuwlicht
of Bloemendaal buiten Utrecht in Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. 1886, IX, 156, 157;
A. R a i s s i u s , Origines Cartusiarum Belgi (Duaci 1632); Maisons de l'ordre des
Chartreux, Vues et notices (Parkminster 1913-17); S.W.A. D r o s s a e r s , De
Archieven van de Delftsche Statenkloosters ('s Grav. 1917); H.J.J. S c h o l t e n s ,
De Priors van het kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht in Archief Aartsbisd.
Utrecht LIII (1929), blz. 344-346.
Scholtens

[Strick van Linschoten van Loenersloot, Mr. Andries Jan]
STRICK VAN LINSCHOTEN VAN LOENERSLOOT (Mr. Andries Jan), geb. te
Utrecht 5 Juni 1736, overl. te Loenersloot 6 Juli 1806, was de vierde zoon van Mr.
J o h a n H e n d r i k S t r i c k v a n L i n s c h o t e n en J o h a n n a A n t o n i a
B e r n a r d . Hij werd, na reeds eenige jaren aldaar gestudeerd te hebben, te Utrecht
als student aan de universiteit ingeschreven in het begin van 1756 en promoveerde
er 5 Mei 1757 op een dissertatie De remediis pacis in republica conservandae. Hij
werd kanunnik ten dom en substituut-griffier bij het hof te Utrecht en werd in 1786,
omdat hij van patriotsche gevoelens was, door het volk tot raadsld te Utrecht
gekozen. Het volgende jaar werd hij uit zijn betrekkingen gezet.
Na den omkeer in 1795 werd hij Febr. 1796 in het kiesdistrict Utrecht gekozen tot
lid der Nationale
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Vergadering en op 14 Mrt. d.a.v. tot een der 21 leden van de commissie tot het
ontwerpen eener constitutie. Daardoor was hij bijna het geheele jaar tot 10 Nov.
buiten de vergadering, waar zijn plaats evenals die zijner 20 ambtgenooten door
een plaatsvervanger ingenomen was. Op 31 Jan. 1797 hield hij een belangrijke
rede over de wetgevende en uitvoerende macht. Hij achtte de uitvoerende macht
genoegzaam gecontroleerd, maar vreesde bij de wetgevende macht, door al de
betrekkingen harer leden met hun kiezers, voor gebrek aan
verantwoordelijkheidsgevoel, vooral bij een groot aantal leden. Een intrigant, die
den huichelaar speelt, kan in een wetgevende vergadering een zeer slechten invloed
uitoefenen. Daarom was hij ook voorstander van twee Kamers.
Hij was van oordeel, dat de wagen van staat in een te radicale richting ging en
daarom nam hij bij de verkiezingen van 2 Aug. 1797 geen candidatuur aan. Hij is
bij den staatsgreep van 12 Juni 1798 gevangen genomen, maar spoedig weer in
vrijheid gesteld.
V i t r i n g a , Staatkundige geschiedenis der Bataafsche republiek II, 221 en 222,
verwart hem met zijn oomzegger P.H.A.J. Strick van Linschoten (dl. V, kol. 833),
dien hij J.H.A.J. noemt. Laatstgenoemde is geen lid der Nationale Vergadering
geweest, maar werd in Juli 1797 tot gezant te Stuttgart benoemd en was vervolgens
gezant te Weenen, maar heeft naderhand den rug toegekeerd aan het vaderland,
terwijl Andries Jan op zijn buitenplaats Loenersloot (niet Linschoten) is overleden.
Vitringa zegt, dat het boek Herinneringen van den baron Strick van Linschoten,
uitgegeven te Amsterdam in 1855, niet van P.H.A.J. Strick van Linschoten is, maar
dat een boekverkoopersspeculatie dien naam er als schrijver aan heeft toegekend.
Dit is niet te gelooven. Het werk loopt tot 1818 en uit dien tijd kan hij de
bijzonderheden, die hij mededeelt, zeer goed van vrienden vernomen hebben. In
1855 was deze Strick van Linschoten in Nederland geheel onbekend en zou een
speculatie op zijn naam geen voordeel hebben opgeleverd.
Andries Jan huwde 4 Mrt. 1765 C a t h a r i n a G e e r t r u i d C o e n e n , geb. 19
Dec. 1730, overl. 18 Apr. 1797, bij wie hij 2 zonen en een dochter had.
Ramaer

[Strumphler, Coenraad Hendrik]
STRUMPHLER (Coenraad Hendrik), geb. te Amsterdam 18 Mei 1843, overl. te
Ubbergen 2 Juni 1910, werd in 1858 leerling op de fabriek de Atlas in zijn
geboortestad, en werd daar in 1863 chef-constructeur. Hij vormde zich door eigen
studie in wis- en werktuigkunde tot een bekwaam ingenieur. In 1876 werd hij
mede-directeur en technisch leider der machinefabriek van Stork & Co. te Hengelo
(Overijsel). Mede door zijn leiding kwam die fabriek in dezelfde jaren, die andere
dergelijke fabrieken te gronde zagen gaan (vooral 1872 en 1873 waren moeilijke
jaren) tot grooten bloei.
De Koninklijke fabriek van stoom- en andere werktuigen, die reeds geruimen tijd
achteruit ging, werd in 1890 onder zijn leiding gereorganiseerd, de
scheepsbouw-aftdeeling werd opgeheven en de eisch werd gesteld, dat de twee
groote nederlandsche spoorwegmaatschappijen door voortdurende bestellingen de
zaak zouden steunen, zoodat men de zekerheid verkreeg, dat ook in tijden van
malaise zou kunnen worden doorgewerkt. De nieuwe fabriek kreeg den naam Fabriek
van werktuigen en spoorwegmaterieel (bij afkorting Werkspoor) en heeft zich sedert
sterk uitgebreid, terwijl zij een filiaal te Zuilen gesticht heeft.
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Later verrees de Nederlandsche scheepsbouwmaatschappij, eveneens een
schepping van Strumphler.
Hij moest om gezondheidsredenen in 1901 ontslag nemen en vestigde zich te
Ubbergen, waar hij nog dikwijls door de directie der firma Stork als door die der
amsterdamsche fabrieken geraadpleegd werd.
Een levensschets van hem door C.F. S t o r k met portret komt voor in den
Ingenieur van 9 Juli 1910.
Ramaer

[Strijp, Franciscus]
STRIJP (Franciscus), Minderbroeder-observant, overl. te Amsterdam 1629, was
als vicarius in verschillende kloosters zijner orde werkzaam. Daarna werd hij
benoemd tot gardiaan te Maastricht. Omstreeks 1611 kwam hij als missionaris te
Amsterdam. Hij zwierf in de eerste jaren rond, zich nu hier, dan daar verbergend bij
de Katholieken dier stad. Eindelijk vestigde hij zich in een kamer op het Rokin. Des
nachts preekte hij en droeg de H. Mis op in een geheime bidplaats, die door klopjes
werd bekend gemaakt. Hij werd door zijn geloovigen hoog vereerd om zijn heilig en
streng verstorven leven. Met den vicaris Rovenius stond hij niet altijd op goeden
voet. In den status der missie opgezonden 1629 zegt deze van hem: ‘olim satis
discolus nunc vero ut spero emendatus’. Ook buiten Amsterdam stond hij de
Katholieken bij van Weesp, Houtewael, enz. Hij liet 1618 drukken: Cleyne
catechismus tot onderwysinghe van de Jonckheyt. Hij werd begraven in de Oude
kerk in het grat van Dirck Dommer.
Zie: Bijdr. bisdom Haarlem IX, 97, XVII, 90; Archief aartsb. Utrecht XX, 369;
D i r k s , Hist. litt. des Frères Mineurs de l'observance (1885), 147.
Fruytier

[Sucquet, Jacobus]
SUCQUET (Jacobus), Dominikaan, geb. te Antwerpen en gedoopt in de Lieve
Vrouwekerk (Noord) 10 Mei 1662, het vijfde van de acht kinderen van J a n A n t o o n
en M a r i a d e P o o r t e r e , overl. te Prinsenhage 3 Juni 1714, en werd begraven
in de kloosterkerk zijner orde te Antwerpen. Jacobus Sucquet trad in de orde der
Predikheeren in het St. Paulusklooster zijner geboortestad. Hij legde zich op de
schilderkunst toe en werkte in het atelier van Gotfried Maes. Hij werd opgenomen
in het St. Lucasgilde 1681-82. Omstreeks 1710 schilderde hij een krijgstooneel, dat
gegraveerd werd door Weyerman. Deze in zijn boek: De levensbeschrijvingen der
Nederl. Konstschilders III, 278, prijst zijn werk zeer, vooral zijn welgeteekende
historiestukjes, welke door behandeling en kleur hem beter bevielen, dan die van
vele beroepsminiatuurschilders. Hij roemt ook zijn portretten, o.a. dat van den
gouverneur van Breda, generaal Salish. 18 November 1702 werd pater J. Sucquet
door den bisschop van Antwerpen naar Prinsenhage als kapelaan gezonden, met
verlof om te Meersel te wonen. In den Haag had men in de jaren 1699-1707 een
pastoor, die niet benoemd en erkend was door den bisschop, maar gesteund door
een gedeelte der bevolking, stand hield en veel onrust veroorzaakte. Pater Sucquet
woonde 1707 nog in Meersel, doch kwam dat jaar in den Haag wonen, toen aan
den verwarden toestand een einde was gekomen. Al dien tijd was hij de zielzorger
geweest voor die parochianen van den Haag, die niet opstandig waren tegen hun
bisschop. De Biographie nationale de Belg. XXIV, 242 noemt hem verkeerd ‘vicaire
à la Haye’.
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Zie: G.C.A. J u t e n , De parochiën in het bisdom Breda, Prinsenhage 46, 50;
R o m b o u t s e n v a n L e r i u s , De liggeren der antw. St. Lucasgilde; Graf- en,
Gedenkschr. van Antwerpen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

1086
V, 130; P i r o n , Algemeene levensbeschrijving, 380; S. v a n E r t b o r n , Recherches
hist. sur l'academie d' Anvers (Liége 1817), 50.
Fruytier

[Sulverschoe, Ditmar]
SULVERSCHOE (Ditmar), zoon van Johan (die volgt), geb. te Oldinge bij
Appingedam, terechtgesteld voor Groningen 20 Nov. 1570.
In Mei 1568 diende hij tegelijk met zijn vader in het leger van graaf Lodewijk, toen
deze een inval in Groningerland deed, en werd daarom op 10 Jan. 1570 door Alva
verbannen. In Oct. 1570 woonde hij als ‘Dutmer Silverschoen’ in Emden en teekent
met meer Groningers het verzoekschrift, dat op 17 Oct. 1570 bij den rijksdag te
Spiers werd ingediend. Hij schijnt nu en dan aan tochten der Watergeuzen te hebben
deel genomen, want kort daarna viel hij tegelijk met zijn vader bij een landgang in
het Oldambt in handen der Spanjaarden. Hij werd naar Groningen gebracht en 20
Nov. 1570 voor deze stad opgehangen. Dien dag werd aan Johan Huysinge, die
leverde ‘iiij slenghen tut de iusticie’, zes arents guldens uitbetaald.
Zie over hem: Gemeente-archief van Groningen, Thesoriers rekening jaar 1570,
fol. 325; M a r c u s , Senientiën, 224; E p p e n s , Kroniek, 212; H a r k e n r o h t , Oostfr.
Oorspr. I, 367.
Vogels

[Sulverschoe, Johan]
SULVERSCHOE (Johan), geb. te Oldinge bij Appingedam, terechtgesteld voor
Groningen 20 Nov. 1570, vader van den voorgaande.
In Mei 1568 behoorde hij tot degenen, die dienst namen in het leger van graaf
Lodewijk van Nassau in Groningerland. Later ging hij in Oostfriesland wonen, in
Oct. 1570 teekent hij als ‘Johan Silverschoen’ in Emden als geboren Groninger het
verzoekschrift, dat op 17 Oct. 1570 bij den rijksdag te Spiers werd ingeleverd. Hij
schijnt nu en dan aan de tochten der Watergeuzen deel genomen te hebben, want
kort daarna viel hij bij een landgang in het Oldambt den Spanjaarden in handen en
werd 20 Nov. 1570 voor Groningen gehangen. Dien datum werd Johan Huysinge
zes arents guldens betaald, omdat hij geleverd had ‘iiij slenghen tut de iusticie’. Zijn
lichaam werd gevierendeeld en op vier palen buiten de stad geplaatst. Coendert
‘doetgrauer’ ontving op 1 Febr. 1570 een rijder ‘voer iiij kulen the grauen’.
Zie over hem: Gemeente-archief van Groningen, Thesoriers rekening jaar 1570,
fol. 325 en 469; M a r c u s , Sententiën, 224; E p p e n s , Kroniek, 212; H a r k e n r o h t ,
Oostfr. Oorspr. I, 367.
Vogels

[Suntjes, Simon Hubert]
SUNTJES (Simon Hubert), geb. te Roermond 8 Mei 1820, componist en pianist,
overleed te Hasselt (België) 20 Oct. 1885. Hij heeft verschillende goede toonzettingen
geschreven, die nog in handschrift bestaan.
van Beurden

[Surenhuys, Willem]
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SURENHUYS (Willem) of v a n S u r e n h u y s e n , geb. te Groningen omstr. 1666,
overl. te Amsterdam 20 Aug. 1729.
Hij studeerde te Groningen in de theologie en, wat de semietische talen betreft,
strekte zijn kennis zich niet alleen uit over Hebreeuwsch, maar, sedert zijn twintigste
jaar, ook over ‘Chaldeeuwsch’ en Syrisch. Om de beste gelegenheid te hebben voor
studie in de joodsche wetenschappen vertrok hij naar Amsterdam, waar hij zich
spoedig in verbinding stelde met geleerde Joden. Ook kwam hij in aanraking met
Alexander de Bie, die tot 1699 professor in de wiskunde en wijsbegeerte aan het
Athenaeum was, maar ook kenner van het Arabisch schijnt te zijn geweest. De
vrucht van zijn studie in de rabbijnsche literatuur was zijn groote uitgave van de
Misjnâ, die van 1698 tot 1703 verscheen in drie banden (6 deelen) in folio onder
den titel: Mischna sive totius Hebraeorum juris, ri-
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tuum, antiquitatum ac legun oralium systema, cum clarissimorum Rabbinorum
Maimonidis et Bartenorae commentariis integris. Quibus accedunt variorum auctorum
notae ac versiones in eos quos ediderunt codices. Latinitate ac notis illustravit
Guilelmus Surenhusius. (Zie daarover o.a. E r i c h B i s c h o f f , Kritische Geschichte
der Thalmud-Uebersetzungen aller Zeiten und Zungen, 1899, 20).
Op 15 Oct. 1704 aanvaardde hij het professoraat in de oostersche talen aan het
amsterdamsche Athenaeum met een rede, getiteld Dissertatio de natura pandectarum
Hebraicarum. Uit het begin van deze rede blijkt, dat hij toen ongeveer achtendertig
jaar oud was. In 1706 werd hij ook hoogleeraar in het Grieksch. In 1713 verscheen
van hem een ander groot werk: ספר הבשותsive Βιβλο χαταλλαγη in quo
secundum veterum theologorum Hebraeorum formulas allegandi et modos
interpretandi conciliantur loca ex V. in N.T. allegata. Gelijk hij met zijn Misjnâ-uitgave
een der heste kenners van het Rabbinisme blijkt te zijn omstreeks 1700, zoo toont
hij in laatstgenoemd werk ook aan de studie van het Nieuwe Testament alle aandacht
te hebben besteed.
Zijn portret is vervaardigd in zwarte kunst door A. de Blois naar D. van der Plaes.
Zie, behalve Surenhuys' werken zelf en vooral de inleidingen daarvan: J. N a t ,
De studie van de Oostersche talen in Nederland in de 18e en de 19e eeuw (1929),
12, 32.
Nat

[Surius, Bernard]
SURIUS (Bernard), werd geboren op het einde der 16e eeuw, was lid der
franciscaner orde en heeft in verschillende huizen der kloosterprovincie
Nederduitschland waardigheden hekleed als novicenmeester en gardiaan. In 1644
trok hij, vergezeid van een leekebroeder, naar het Heilige Land, kwam 1 Mei 1646
aan te Jeruzalem, werd commissaris van het H. Land en president van het H. Grat.
Hij bezocht de H. plaatsen, sloeg den weg weer naar Europa in en kwam 30 Juni
1647 te Brussel terug.
Surius stierf als jubilaris te Roermond 3 April 1665 en liet een veel verspreide,
uitgebreide beschrijving zijner hedevaart drukken, die in het Fransch en Nederlandsch
herhaalde malen herdrukt werd. Dit gezochte werk voert tot titel Den godvruchtigen
pelgrim ofte Jerusalemsche reyze in drie boecken door den E.P.B. Surius (Brussel
1649, 1653, 1665, Antw. 1669).
van Beurden

[Susteren, Franciscus van]
SUSTEREN (Franciscus v a n ), geb. te Amsterdam 2 Sept. 1658, overl. te Brugge
31 Dec. 1728. Behalve Franciscus traden nog twee jongere broers in de Sociëteit
van Jezus; een dochter werd ‘klopje’ en de vierde zoon, Henricus Josephus (dl. V,
kol. 847), hesteeg in 1756 den bisschoppelijken zetel van Brugge. Franciscus trad
in 1675 in de Sociëteit van Jezus. In 1691 werd hij naar de Hollandsche missie
gezonden, waar hij negentien jaar lang, in den hachelijken strijd der felste
jansenistische woelingen zijn priesterlijken plicht ijverig en nauwgezet vervulde. Elf
jaar bracht, hij door te Haastrecht en 8 jaar te Utrecht in de Cathrijnesteeg. Tegen
het verbod der Staten in kondigde hij van den kansel de jubilé-bul af van 1702,
tegelijk met de suspensie van den jansenistischen provicaris Jacob Catz. In 1707
hield hij, ondanks de invloedrijke jansenistische partij, openlijk een rede over de
rechten van den pauselijken stoel, weike rechtstreeks gericht was tegen den
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ex-vicaris Codde. Ook met vele Protestanten, wier hulp en invloed hij noodig had
tot bescherming van den godsdienst, verkeerde hij op zeer vriendschappelijken
voet. Gedwongen zijn Statië te verlaten zette hij zijn arbeid voort te Ant-
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werpen en Brugge, waar hij op zeventigjarigen leeftijd overleed.
Zie: S o m m e r v o g e l i.v.; Taxandria VI, 197.
Kleijntjens

[Susteren, Martinus van]
SUSTEREN (Martinus v a n ), geb. te Amsterdam 15 Nov. 1672, overl. te Kortrijk 2
Aug. 1727, was een broervan Franciscus. In 1691 trad hij in de Sociëteit van Jezus
en in 1706 begon hij als missionaris in de noordelijke Nederlanden zijn zwervend
leven, want hij werd uit bijna ieder gewest, verbannen. Reeds in het eerste jaar trot
hem wegens de jansenistische twisten het verbanningsdecreet. Na tot 1709 in
Utrecht werkzaam te zijn geweest werd hij naar Dokkum gezonden, waar zich sinds
1708 slechts eenmaal een pater vertoond had. Met oogluiking der vroedschap kon
hij er, tot groote voldoening van roomsch en onroomsch, gedurende elf jaren de
priesterlijke bediening uitoetenen. Doch omdat te Heidelberg aan de Gereformeerden
een kerk was ontnomen en den Katholieken ingeruimd, werd in 1720 door de Staten
van Holland een plakkaat tegen de Jezuïeten uitgevaardigd. Bijna alle gewesten
volgden dit voorbeeld en Martinus moest zich door de vlucht aan gevangenschap
en zware geldboete onttrekken. Na eenigen tijd op Ameland vertoefd te hebben,
keerde hij naar Friesland weer en vestigde zich op de Stins Liaukama bij Harilngen,
door den katholieken edelman Theodoor van der Laen bewoond. In 1721 keerde
hij naar Zuid-Nederland terug, waar hij tot zijn dood rector van het college te Kortrijk
was.
Zie: Arch. aartsb. Utr. IV, 144; Bijdr. Haarlem III, 254, IV, 432; Taxandria VI, 197
v.
Kleijntjens

[Swaen, Romerus]
SWAEN (Romerus), v a n A m s t e r d a m , kartuizer, overl. te Utrecht 16 Febr. 1504.
Zijn ouders heetten J a c o b u s S. en A g a t h a . S y m o n en J o a n n e s S. waren
zijn breeders, C h r i s t i n a S. was zijn zuster. Hij was geprofest monnik van het
kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht, waar hij tot aan zijn dood het ambt van
vicarius heeft bekleed. Gedurende de 15de eeuw bloeide in dit klooster de kunst
van het afschrijven en verluchten van boeken. Ook Swaen heeft in zjjn eel de
schrijikunst beoefend. In de utrechtsche universiteitsbibliotheek wordt een handschrift
bewaard, atkomstig uit de librije van Nieuwlicht, hetwelk in 1471 door hem is
vervaardigd. Deze codex, bestaande uit 258 bladen folio, bevat een Commentarius
in Pauli Epistolas. Het grat van Romerus S. bevond zich in Nieuwhcht 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 kartuizerklooster Nieuwlicht of
Bloemendaal buiten Utrecht in Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. 1886, IX, 239, 272,
356; Catal. codicum mss. Bibl. Un. Rheno. Tr. I (1887), no. 322; 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 ,
Nowd-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
Universiteitsbibtiotheek te Utrecht in Oudheidk. Jaarb. 1e jrg. afl. 4; A.W. B y v a n c k ,
Litrechtsctie Miniaturen in Het Gildeboek, VIe jrg.; H.J.J. S c h o l t e n s , De Priors
v.h. kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht in Archief aartsbisd. Utrecht LIII,
302-357.
Scholtens
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[Swaving, Dr. Cornelis]
SWAVING (Dr. Cornelis), geb. te Zaandam 27 Apr. 1814, overl. te Maastricht 30
Juni 1881, zoon van Dr. A n t h o n i e J o h a n n e s S w a v i n g en van H e s t e r
d e Q u a c k . Hij huwde te Batavia 20 Sept. 1855 B a r b a r a G o d e -
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f r i e d e C o x , geb. te Beek (L.) 8 Sept. 1826, overl. te Maastricht 30 Jan. 1892,
welk huwelijk kinderloos bleef. Hij studeerde te Leiden, waar hij den 26en Nov. 1838
tot med. doctor promoveerde met de dissertatie De narium haemorrhagia. Den 25en
Mei 1839 promoveerde hij in de verloskunde op stellingen. Na eerst in verschillende
steden in Nederland zich gevestigd te hebben, vertrok hij 24 Apr. 1842 als officier
van gezondheid 3de klasse naar Indië. In 1849 vestigde hij zich, na zijn eervol
ontslag, te Batavia, waar hij kort daarna benoemd werd tot 3en stadsgeneesheer
en opklom tot 1en stadsgeneesheer in 1859. Hij was met P. Bleeker (dl. IV, kol.
162) en anderen stichter van het Natuurkundig genootschap (later Koninklijk
natuurkundig genootschap) te Batavia, waarvan hij later eerelid werd. Ook was hij
correspondeerend lid der Koninklijke academie van wetenschappen te Amsterdam
sinds 1855. Hij heeft een groot aantal verhandelingen en studiën gepubliceerd,
waarvan hier genoemd worden: Over den invloed van het heete klimaat op den
Europeaan in Natuw- en Geneeskundig Archief v. Ned.-Indië (1844). Ditzelfde
onderwerp, maar dan meer speciaal betrekking hebbende op Java werd door hem
behandeld in het Indisch Archief van 1849; De typheuse koorts onder de paarden
te Buitenzorg gedwende de maanden April-Juni 1846 in Natuur- en Geneeskundig
Archief v. Ned.-Indië (1847); Proeve eener klimatol. plaatsbeschrijving der Hoofdpl.
Buitenzorg op 't eiland Java (1851) De moordlust of mataglap bij den Inlander (1852)
Elephantiasis labior. pudend. majorum (1853) De zorg voor openb. gezondh. aan
Nederland aanbevolen in Nederl. Weeksblad v. Geneeskunde (1853); De mahamurri
of de pest in Gurchwal (1855); Maatregelen tegen de Volksziekten in den Ind.
Archipel ged. de laatste jaren (1856); Beschrijv. van schedels van volken i.d. Ind.
Archipel in Natuurk. Tijdschr. (1861-62); Iets over de Sumatr. volken in Natuurk.
Tijdschr. (1863); Een bijdrage t.d. studie der O. Ind. geneesm. uit 't plantenrijk in
Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. (1864); De oorzaken en gevolgen der ongezondh.
van eenige gevangenissen en hospitalen op Java (Delft, J. Waltman 1865); Ter
gedachtenis van Jacobus Bontius, M.D. geboren in 1592 te Leiden. Archiater der
Stad Batavia van 1627 tot 1632 in Natuurk. Tijdschr. (1868); Beschr. v. Schedels
v. inboorl. uit de Bovenl. v. Palembang (1869); Een woord over het kongsiehuis en
de sterfte onder de mijnwerkers op Biliton in Geneesk. Tijdschr. v.N.I. (1870); Een
woord over het bestaan en ontstaan van luchtbederf in openbare gebouwen in
Geneesk. Tijdschr. v.N.I. (1870); Een hist.-kritisch onderzoek betreffende de beri-beri
(paraplegia mephitica) in Geneesk. Tijdschr. v.N.I. (1870); Een woord over de
hygiene in Indië (1876); Batavia's Sanit. geschiedenis onder het best. van de OostInd. Maatschappij in Ned. Tijdschr. v. Geneesk. (1878).
Zijn belangrijke anthropol. verzameling, bestaande uit 325 schedels, 7 geraamten
en 14 bekkens, had hij in 1875 ten geschenke gegeven aan de leidsche universiteit.
Zie: C.L. v a n d e r B u r g , Dr. Cornelis Swaving in Natuurk. Tijdschr. v.N.I.
(1883); Encycl. Nederl. Indië 1e en 2de dr., i. v.; L.S. A.J.v. R ö m e r , Historische
Schetsen (Batavia 1921) passim, waarin ook Swaving's portret is opgenomen.
von Römer

[Sweron, Gerard Josef Jacobus]
SWERON (Gerard Josef Jacobus), geneeskundige, geb. te Weert (Limb.), 1815,
overleed te Haecht (België) 16 Juli 1866. Hij deed aan de universiteit te Leuven zijn
examens voor doctor in de
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medicijnen, telkens met onderscheiding, 1 April en 9 Sept. 1837, in de verloskunde
4 Oct. 1837 en in de chirurgie 13 April 1839. Daarna vestigde hij zich te Haecht als
dokter. Hij stelde bijzonder belang in de gesteldheid van den grond, in de gewoonten
der bevolking, en in de medische statistieken van het kanton Haecht. Hij gaf als
vrucht van zijn onderzoek een verhandeling uit: Topographie et statistiques médicates
du canton de Haecht prov. de Brabant 1852. Deze werd door de Société des sciences
médicales van Brussel met een eeremedaille bekroond. De dokter ondervond al te
zeer hoe de bevolking alle hygiënische voorzorgen miskende en verwaarloosde.
Hij ijverde met kracht om deze noodlottige verwaarloozing te bestrijden. Om aan
het volk te leeren hoe zij zich tegen de ziekten moesten wapenen, gaf hij uit: Manuel
d'hygiéne à l'usage des habitants des campagnes (Malines 1853, 98 blz.). Hetzelfde
jaar verscheen het werkje in het Nederlandsch te Leuven. Het werd bekroond door
de Société de medecine pratique de la province d'Anvers. Na zijn dood werd van
hem een dergelijk werk uitgegeven te Brussel: La santé pour tout le monde (Brussel
1868 en 1875). Hij leverde ook meerdere bijdragen in de Annales de médecine
pratique de la province d'Anvers, en de Annales Société des sciences médicales
de Bruxelles. Hij overleed als slachtoffer der cholera, die hevig woedde te Haecht
1866.
Zie: Biographie nat. de Belg. XXIV, 373; Bibliographie nat. Belg. III, 509; Annuaire
de l'université Cath. de Louvain II (1838), 68, 69, 70, IV (1840), 23.
Fruytier

[Swert, Petrus de]
SWERT (Petrus d e ), geb. te Haasdonk, O. Vl., 1666, overl. waarschijnlijk te
Dordrecht 1746. Na zijn studie op het gymnasium der Oratorianen te Temsche
geëindigd te hebben, trad hij op twintigjarigen leeftijd, 1686, in de congregatie van
het Oratorie van kardinaal Berulle in België. Zijn leermeesters waren hevige
partijgangers der Jansenisten. Opgevoed in de leer en geest van Jansenius, die
bijna geheel het oratorie bezielde, was hij het hoofd van het verzet, toen de
aartsbisschoppen van Mechelen onderwerping eischten aan de uitspraken en leer
der Katholieke Kerk. 1694-99 was hij professor der theologie in het oratorie te
Brussel, daarna president van het college zijner congregatie te Leuven tot 1710.
Vervolgens gekozen tot assistent zijner congregatie, werd hij 1713 proost of
algemeen overste der belgische congregatie tot 1716, toen hij weder eerste assistent
en overste te Brussel werd. De Swert stond in de nauwste betrekkingen met de hoof
den van het Jansenisme. Den verstokten Jansenist, Willem van den Nesse, pastoor
van de Sinte Catharinakerk te Brussel, die aan zijn aartsbisschop zoovele
moeilijkheden bezorgde, stijfde hij nog in zijn verzet op zijn sterfbed.
De Swert was voortdurend in de weer om de woelingen in zijn congregatie te
doen aanhouden en het gezag van den aartsbisschop te ondermijnen. Toen deze
1725 het opdragen der H. Mis met een pruik op het hoofd verbood en hij P. de Swert
en P. Coppens niet wilde uitzonderen, beschouwde hij dit als een wraakneming
(Chron. 227). De krachtdadige maatregelen der aartsbisschoppen, de Precipiano
en d'Alsace de Boussu, maakten ten slotte in de zuidelijke Nederlanden een einde
aan het verzet der leiders van het Jansenisme, die zich niet meer door den Raad
van Brabant en het Staatsbestuur gesteund. voelden. Aan de Swert, evenals aan
zijn medestrijder, den Oratoriaan Franc. Coppens, was reeds alle toelating om biecht
te hooren, te preeken of catechismusonderwijs te geven ontnomen. Ten laatste,
toen alle
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middelen van verzet uitgeput waren en hij voor zijn aartsbisschop moest verklaren
of hij zich onderwierp aan de uitspraken van Rome aangaande het Jansenisme en
Quesnellisme, nam hij de wijk, als zoovele anderen naar de utrechtsche kerk, 14
April 1729. Hij verbleef bij den oud-katholieken pastoor J. Pruym te Dordrecht zonder
kerkelijke diensten te verrichten.
Zijn portret, een gepruikte figuur, met familiewapen, zonder naam van graveur,
somt zijn titels op in zijn congregatie en de data van zijn geboorte en overlijden, niet
de plaats.
Na zijn vlucht gaf hij uit zonder naam: Chronicon congregationis Oratorii Domini
Jesu per provinciam archiepiscopatus Mechliniensis diffusae ab anno Domini 1626
usque ad finem anni 1729 authore *** ejusdem congregationis presbytero (Insulis
Flandrorum 1740; cum approbatione). Deze approbatio is gegeven door den oud
katholieken pastoor van Leiden F. Meganck (kol. 661).
Het werk, zeer uitgebreid, bevat talrijke bijzonheden over het Jansenisme van
dien tijd, over de congregatie, het oratorie en de namen en biografie harer leden.
Het is een verdedigingsgeschrift voor P. de Swert en zijn aanhangers, vol schimp
en smaad voor zijn tegenstanders. Hij gaf nog uit: Collectio extractorum disciplinam
et mores concernentia (1718) ten gebruike voor zijn congregatie. Nog verschenen
van hem eenige verdedigingschriften zonder naam (Chronicon 140).
Zie: Chronicon Congr. Oratorii 137, 139, enz.; Analectes hist. eccl. Belg. XI (1874),
462, XXXIII (1892), 141; Archief aartsb. Utrecht II, 169; Biogr. nat. de Belg. V, 822;
P. C l a e s s e n s , Hist. des archevêques de Malines II (Louv. 1881), 28, 77, 88;
Annuaire de l'université Cath. de Louvain LXXVII (1913), 406-407.
Fruytier

[Swinckels, Arnoldus]
SWINCKELS (Arnoldus), ged. te Venlo 29 Nov. 1665, begr. ald. 22 Juni 1697, zoon
van J o a n n e s S. en M a r g a r e t h a S t a e l s , werd 22 Aug. 1687 tot adjunct van
den ziekelijken tollenaar Michael Beugels aangesteld, om na diens dood, welke 12
Sept. 1687 plaats vond, hetzelfde officie te bedlenen. Hij was 3 Mei 1685 gehuwd
met A n n a M a r i a B e x (ged. 2 Mei 1663, begr. 14 Nov. 1722), dochter van
Theodorus Wilhelmus (vgl. artikel Jacobus Liefkens, dl. VII, kol. 747), welke hem 5
kinderen schonk, o.a. J o a n n e s B a p t i s t a , ged. 17 Jan. 1691, overl. 16, begr.
19 Sept. 1733, welke medicinae doctor was, schepen van Venlo 1718-33 en in 1721
regeerend burgemeester en sedert 19 Maart 1718 gehuwd met Joanna Catharina
Canoy. Zijn zoon A r n o l d u s J o a n n e s B a p t i s t a S w i n c k e l s , ged. 30 Juni
1723, was pastoor en vicarius van St. Maria Magdalena te Groesen. Arnoldus'
dochter A n n a M a r g a r e t h a huwde met den scholtis Joannes Henricus Fredericus
van Ginck (vgl. dl. VII, kol. 472).
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie Swinckels; Stadsarchief Venlo no. 222; Maasgouw
(1920), 60; Schrijven van A.J.B. Swinckels d.d. 17 Oct. 1767 aan zijn neef
Bartholomeüs Canoy, koopman te Steyl, waarvan afschrift in mijn bezit.
Verzijl

[Swinckels, Henricus]
SWINCKELS (Henricus), ged. te Venlo 4 Aug. 1662, begr. ald. 17 Sept. 1708,
breeder van den voorgaande, werd 10 Juli 1693 tot provisor der arme weezen
aangesteld en was 16 Juni 1686 te Venio gehuwd met W i l h e l m i n a S c h a f f e r s ,
welke hem 9 kinderen schonk. o.a. G e r a r d u s W i l h e l m u s , ged. 25 Maart 1689,
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vicarius der St. Martinuskerk 1713-28; A n n a M a r g a r e t h a E l i s a b e t h , ged.
28 Dec. 1692, begr. 26 Dec. 1745, huwde 8 Dec. 1712 Thomas Bontenakels (ged.
20 Juli 1691, overl. 6 Sept.
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1766, welke sedert 1725 vaandrager en kwartiermeester der stad Venlo was, 5 Dec.
1752 den eed als raadsverwant deed en 3 Oct. 1755 tot commissaris voor de
linnenwevers werd aangesteld); J o a n n e s , ged. 20 Aug. 1695, overl. 7 Juni 1759,
raadsverwant en kapitein der stad 1725-59, werd 3 Oct. 1755 tot commissaris der
zakkedragers en karrebinders aangesteld, was 21 Oct. 1719 gehuwd met Anna
Gertrudis Herby (begr. 22 Nov. 1752); H e l e n a , ged. 14 Nov. 1697, begr. 26 Jan.
1767, huwde 24 Jan. 1717 Franciscus Conrardus Vermaeseren (ged. 9 Febr. 1686,
begr. 12 Nov. 1733, provisor van het St. Joris-gasthuis 1718-33).
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie Swinckels; Stadsarchief Venlo no. 174, 243,
1980; Maasgouw (1908), 80.
Verzijl

[Swinderen, Wicher van]
SWINDEREN (Wicher v a n ), zoon van A l b e r t H e n d r i k en A l l e g o n d a
W i c h e r s d r ., geb. 5 Januari 1688, raadsheer en burgemeester van Groningen,
lid van de Staten Generaal, van den Raad van State en van de admiraliteit van
Amsterdam, bewindhebber der West-Ind. Comp., drost derbeide Oldambten, overl.
te Groningen 12 Maart 1764, gehuwd te Kolham met A n n a M a r i a T r i p (ged.
te Groningen 9 Oct. 1712, overl. aldaar 6 Juli 1778, dochter van Hendrik,
monstercommissaris van Stad en Lande van Groningen en A n n a
Q u e v e l l e r i u s ).
Zijn door een onbekende geschilderd portret is bij jhr. Mr. D.R. de Marees van
Swinderen te Groningen.
van Beurden

[Swolgen, Joannes van]
SWOLGEN (Joannes v a n ), geb. te Swolgen in 1521, overl. te Keulen 30 Mei 1592,
aldaar in de St. Andreaskerk begraven. Hij was achtereenvolgens kanunnik en
deken der St. Andreaskerk, raadsheer van den aartsbisschop, kanunnik van den
Dom, kanunnik van O.L. Vrouw in het Capitool, rector der universiteit en
vicaris-generaal. Hij stichtte het bekende Collegium Swolgianum te Keulen bij akten
van 12 Aug. 1582 en 5 Sept. 1588. Dit college werd een seminarie, waarin zes
jongelieden theologie, zes het kanonieke recht en twaalf de philosophie studeerden.
Ook stichtte hij tien groote beurzen, ieder van 50 daalders en twaalf kleine, ieder
van 27 daalders, voor jongelingen uit zijn famine, die 10 jaar of ouder waren. In de
St. Andreaskerk te Keulen bevindt zich een fraai schilderij, het Laatste Oordeel
voorstellende. In een benedenhoek van dit tafereel is Joannes van Swolgen
afgebeeld in koorgewaad. Onder het portret staat het volgende opschrift: Memorabilis
tremendi extremique judici effigiem Joannes a Swolgen S.S.L.L. doctor, hujus
decanus majoris et Capitolii ecclesiarum canonicus, pietatis ergo posuit anno Domini
1573. Ook in de kerk te Swolgen bevindt zich zijn portret, hem in koorgewaad
voorstellende te midden zijner ouders, brooders en zusters, op de deuren van een
geschilderd drieluik. Onder deze schilderij leest men: Charissimis parentibus,
fratribus, sororibus et sibi, Joannes de Schwolgenn jurium doctor, Sti Andreae
decanus. Majoris et Capitolii ecclesiarum canonicus, reverendissimi et illustrissimi
domini archiepiscopi Coloniae principis electoris etc. in spiritualibus vicarius et
consilarius posuit anno 1563. Van beide schilderijen zijn de vervaardigers onbekend
(zie Maasgouw (1891), blz. 71).
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Zie: J o s . H a b e t s , De studiebeurzen in Nederlandsch Limburg 95-112, de
stichtingsbrieven van het collegium Swolgianum ald. 207-242, geslachtslijst van
Joannes van Swolgen ald. 243; d e z ., Geschiedenis van het bisdom Roermond III,
634-635; v o n M e r i n g , Die hohen Würden-
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träger der Endiöcese Köln; B i a n c o , Geschichte der Universität und der Gymnasien
zu Cöln II, 949, 1017.
Verzijl

[Swijnkes, Beerte]
SWIJNKES (Beerte), overl. in 1449. Haar jonge jaren bracht zij door te Zwolle, waar
zij den kost verdiende met weven. Onder leiding van Johannes Essekenszoon van
Ummen of Ommen, rector van het nabijgelegen fraterhuis op den Nemeler- of Sint
Agnietenberg, leefde zij in stille afzondering, maar vond het toch niet noodig naar
een klooster of een zusterhuis te gaan. In 1392 stierf Johannes van den Gronde,
rector van het Meester-Geertshuis te Deventer, opgevolgd door Johannes
Brinckerinck. Deze begon met het nemen van allerlei doeltreffende maatregelen
ten einde de toen in verval verkeerende stichting weder tot bloei te brengen. Zoo
begreep hij dat voor het verrichten van praktische werkzaamheden aldaar vrouwelijke
hulp een hoofdvereischte was en dat hij die hulp het best van elders zou kunnen
krijgen. Hij wendde zich tot van Ummen en wist hem te bewegen dat Beerte Swijnkes
gedurende eenigen tijd in het Meester-Geertshuis mocht komen wonen om den
zusters de textielindustrie te leeren. Zij bleet er langer dan aanvankelijk in de
bedoeling had gelegen; na een verblijf van zes jaren, dus omstreeks 1398, werd zij
tot moeder gekozen, welke waardigheid zij tot haar dood bekleedde. Mode aan haar
dankte de stichting haar opbloei. ‘Want’ - heet het in de hieronder in de
literatuuropgave aangehaalde biographie (Van moder Beerten) - ‘van dier tijt, dat
si regment began te vueren, genck dit buys merokelike voert in doechden ende
waert overal vermaert ende verbreydet, soedat doe allentelen van veer ende van
wijde gueder lude kinder begonden te comen ende begeerden onsen lieven Heren
hier in enen cuysschen ende oetmodigen leven te dienen’. Moeder Beerte gevoelde
groot medelijden met de zieken, en tusschen de zusters en den rector wist zij steeds
verzoenend en bemiddelend op te treden. Op zijn tijd kon zij streng wezen; en een
der tuchtmiddelen waarvan zij zioh bediende bestond hierin, dat zij somwijlen ter
aansporing tot den arbeid den zustera onverwachts en onverdiend midden onder
het werk een klap in het aangezicht (‘enen smete bi oer kenebacke’) gaf.
Nog wordt van moeder Beerte verteld dat zij, ofschoon zij Joh. Brinckerinck
larenlang gekend had en hem natuurlijk dikwijls had hooren preeken, 's mans gelaat
niet eerder gezien heeft dan toen zijn lijk in de kist lag: de zusters zaten namelijk
onder zijn collatiën met den rug naar hem gekeerd (evenmin zagen zij zijn gelaat,
wanneer hij met haar sprak of wanneer hij, ingeval zij ziek waren, als priester de
biecht had te hooren; dan ging hij altijd met den rug naar haar toe staan).
Zie, behalve D. d e M a n , Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen
oelden zusteren (uitg. ‘Handschr. G’, 's Gravenh. 1919) XXXII, XXXVI, XL-XLI,
21-22, 36, 65-67, 70, 74, 80, 84, 87, 104, 117, 118, 157, 160, 163, 223, 243 (vooral
196-202: Van moder Beerten), en mijn uitg. ‘Handschr. D’ (Gron. 1903-04), 54: G.
D u m b a r , Analecta I (Daventr. 1719), 16; J.G.R. A c q u o y , Het klooster te
Windesheim en zijn invloed I (Utr. 1875), 173 aant. 1, II (Utr. 1876), 279 aant. 9;
Ned. archief voor kerkgesch. N.S., I ('s Gravenh. 1902), 343-344, 351; W.J. K u h l e r ,
Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen (Rott. 1908), 34-35, 59, 166
aant. 1, 178 aant. 4, 200 aant. 4; Archief voor de gesch. van het aartsbisdom Utrecht
XXXVI (Utr. 1910), 25, 37-38.
Brinkerink
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[Symsz, Jacob]
SYMSZ (Jacob), zoon van C l a e s , geb. te Hoorn, overl. aldaar na 30 Juni 1673,
was lid der vroedschap, oud-burgemeester, bewindhebber in de Kamer Hoorn der
O.I.C., raad in de admiraliteit van het noorderkwartier, doch ‘had zich in de
administratie der bewindhebbers te buiten gegaan’ in vereeniging met den
burgemeester Langewagen, Sonck, Veen en van Neck. Op welke manier de
maatschappij dit ontdekte is niet bekend, maar zij benoemde in 1671 een commissie
uit de heeren XVII, die de zaak in loco zou onderzoeken. Het bleek haar, dat S. in
alle opzichten de hoofdschuldige was; van Neck was ‘de voorsichtigste’ geweest.
De Zeventien publiceerden daarop een Autenticq verhael van het gepasseerde in
de O.I.C. tot Hoorn (Pamfl. Tiele 5786) en ontboden hem ter verantwoording naar
Amsterdam. Op reis daarheen ontmoettehem (22 Aug. 1671) Gerrit Ruytenburgh,
baljuw van de Beemster en kastelein van Purmerend. Om zich zijn aandeel in de
vermoedelijk hooge boeten niet te laten ontgaan, wilde deze hem eerst gevangen
nemen, doch liet hem ten slotte los tegen de uitdrukkelijke belofte bij indaging
onmiddellijk te zullen verschijnen. De hoofdofficier, schout Gerrit Claasz. Hasselaar
te Amsterdam wachtte S. bij zijn aankomst op (24 Aug.). De ontvangst geschiedde
ontegenzeglijk met respect; men liep vriendschappelijk naar een herberg, van daar
naar het oostindische huis en ‘tegen den avont gelogeert in de boeyen deeser steede
en bewaert in de pijncamer’, waar hij tot zijn dienst twee dienaren kreeg. Daar zijn
ambtgenoot te Hoorn hem verzekerd had, dat hij er geen kans toe had gezien, S.
als ‘oud-burgemeester en heel bemaecht’ voor de vierschaar in zijn stad te dagen
en eenige amsterdamsche bewindhebbers er bij hem op aandrongen in dezen recht
te doen, durfde Hasselaar het wagen den schuldige aan zijn natuurlijke rechters te
onttrekken. Groot zou ook zijn aandeel wezen in de boeten, al nicest hij die ook
deelen met zijn ambtgenoot te Hoorn en den baljuw. Het is begrijpelijk, dat de heeren
regenten aldaar alleronaangenaamst door deze arrestatie verrast waren. Terstond
zonden zij eenige afgevaardigden uit hun midden, den oud-burgemeester Coninck,
Lucas van Neck en den pensionaris de Groot, naar Amsterdam. Door de
burgemeesteren, die eigenlijk met de zaak verlegen zaten, naar het collegie van
schepenen verwezen, kregen zij op 2 Sept. te verstaan, dat ‘schepenen compleet
seynde .... met eenparige advysen [hadden] verstaen 't versouck [tot vrijlating]
beleetdelijck te excuseeren’. Sijmsz riep nu de tusschenkomst van het Hof van
Holland in om hem te onttrekken èn aan den schout van Amsterdam en aan den
baljuw van de Beemster, daarbij de verplichting opzichnemend bij eerste indaging
onmiddellijk voor het hof of voor het schepencollegie van Hoorn te verschijnen. Het
H.v.H. inziende dat hier allerzonderlingst met het recht werd omgesprongen, stelde
dit request in handen van de schepenbank van Amsterdam en beval nadrukkelijk
de procedure inmiddels te staken. Doch deze antwoordde: als Hoorn ‘geneegen
was om anderen tot exempel te straffen, hadden zij noch occasie genoch in haer
stad. Men wilde hem alleen maar terughebben om den gevangene te excuseeren
en Langewagen, Veen en Sonck, die meede complicen zijn, te verschoonen’. De
missive van het hof liet men onbeantwoord, waarop dit bij deurwaardersexploit
schepenen gelastte (9 Sept. 1771) hem aan het gerecht van Hoorn uit te leveren.
Bij weigering werden schout en schepenen voor het Hof gedaagd. De zaak werd
inmiddels ruchtbaar en kwam ook den raadpensionaris ter oore. Johan de Witt wist
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een uitweg te vinden. Voorop stond bij hem, dat S. zijn gerechte straf niet mocht
ontgaan, maar het stond ook bij hem vast dat schepenen en schout van Amsterdam
een schandelijke inbreuk op 's lands wetten gepleegd hadden. Hij beschouwde het
dus ook in dit geval als zijn plicht paal en perk te stellen aan de herhaalde pogingen
der steden om zich aan het gezag der hun macht intoomende staatscolleges te
onttrekken. Daarbij moest hij evenwel de gevoeligheid der amsterdamsche regenten
ontzien, wier hulp hij voor zijn politiek in dien moeilijken tijd juist het minst ontberen
kon. Gelukkigerwijs waren de verkiezingen van 1771 in de hoofdstad gunstig voor
hem uitgevallen. Valckenier c.s. hadden moeten wijken voor zijn zwager Andries
de Graeff en de zijnen. Ook verlangden de aan het bewind zijnde burgemeesters,
die zich liefst buiten het geding in kwestie hielden, meer dan ooit naar een oplossing.
Op 9 Sept. schrijft nu de Witt aan den hoornschen regent Lucas van Neck een brief,
waarin hij, vooropstellend dat het onrecht aan de zijde van Amsterdam ligt, hoopt
dat zijn stad er mee genoegen zal nemen, dat S. zal te recht staan voor het H.v.H.
of voor den Hoogen Raad van Holland en West-Friesland (dus met uitzondering
van de raden van Zeeland), alles onder acte van non-prejudicie. S. moest dan zelf
een verzoekschrift indienen aan de Staten van Holland om door het H.V.H. of den
H.R. berecht te worden. Het staatsrechtelijk geschil werd wel is waar hiermee niet
uit den weg geruimd, maar deze schikking kon schout en schepenen van Amsterdam
een gelegenheid bieden voor een eervollen terugtocht. Op 9 Oct. gaf S. aan den
wenk gehoor en verzocht hij H.E.G. M. voor den H.R. te recht te mogen staan. Deze
bewilligden hierin. Het scheen, dat het geschilpunt uit den weg was geruimd, toen
op het laatste oogenblik beide steden een spaak in het wiel staken. De Witt had nl.
‘ter bevorderinge van vigoureuse justitie’ en tevens ‘tot meerdere genoege van
Amstelredam’, aan de resol. der staten toegevoegd, hetgeen eigenlijk niet in hun
vergadering besloten was, dat de O.I.C. bij het geding door een bekwaam persoon
zou vertegenwoordigd worden om den advocaat-fiscaal en den procureur-generaal
ter zijde te staan. Hoorn wilde hier absoluut niets van weten, terwijl Amsterdam zich
ergerde aan het slot der resolutie ‘zonder praejudicie van de rechten der burgers
van Hoorn in het bizonder’. Het eischte daarom de bijvoeging in de laatste clausule
van de woorden ‘en die van Amsterdam’, en ook de inlassching van den term ‘om
gevoechswille’, om daarmee te kennen te geven, dat het alleen uit inschikkelijkheid
in het statenbesluit berustte. Tegen het laatste had de Witt geen bezwaar, doch
zooveel te meer tegen het eerste deel van dit verlangen. Amsterdam had nu eenmaal
niet het recht burgers van andere steden gevangen te nemen en te vonnissen. Hij
bracht den heeren onder het oog, dat zij de belangen der stad slecht zouden
behartigen, wanneer zij hunne medeburgers blootstelden aan gelijke behandeling
als S. bij hen was aangedaan. Ook Andries de Graeff stond hem krachtig ter zijde
en wees er op, dat de schout zelf als eerste slachtoffer zou vallen, indien hij ooit in
Hoorn kwam, waar men hem o.a. verweet de oorzaak te zijn, dat de Engelschen
onze schepen in het Vlie hadden kunnen verbranden (19 Aug. 1766), Ten slotte
vond de Witt de formule waarmee beide partijen genoegen namen. Ten gerieve van
Hoorn zou bij het proces geen dwarskijker der O.I.C. aanwezig mogen zijn en
aangaande de praejudice werd in meer generaliseerende bewoordingen aan de
resol. toegevoegd: ‘zonder prejudice van de rechten der burgers ende ingezetenen
der
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steden van Holland’. Den 24sten Nov. 1771 kwam nu de proc.-gen. van den H.R.
naar. Amsterdam om S. af te halen. Slechts noode zag de schout hem gaan en niet
eerder leverde hij hem uit dan nadat beschuldigde een schepenkennis had
gepasseerd, waarin hij beloofde den schout de kosten van zijn verblijf in de
gevangenis te vergoeden als hij door zijn nieuwe rechters in de kosten veroordeeld
werd. Het is onbekend wat den H.R. kan bewogen hebben den alleszins schuldigen
Symsz uit zijn preventieve hechtenis te ontslaan (29 Jan. 1772) en naar Hoorn te
laten vertrekken. Daar aangekomen, ‘wiert hij van 't volck met sneeuw gesmeeten
en met messen gejaagt, oock van niemant gegroet, soo euvel wilde de gemeente
dees burgemeester Symsz dulden, meer omdat hij en door hem de stadt (zich) partij
van de Prinse van Orangie stelden, als om zijn dieverijen, die dog groot waren’,
schrijft Nicolaas Witsen. Eerst op 30 Juni 1673 is het vonnis geveld, dat inhield:
ontzet uit het bewindhebberschap der compagnie, inhabiel verklaring voor eenige
ambtsbekleeding, betaling eener boete van tien duizend gld. en die der kosten en
misen van justitie. Van zijn verder leven is niets naders bekend.
Zie: K e r n k a m p , De regeeringe van Amsterdam; G e b h a r d Het leven van mr.
N.C. Witsen I, 88 (Utr. 1881); Bundel stukken in zake Sijmsz aanwezig op het Alg.
Rijksarch.; J a p i k s e , Brieven van de Witt III, 240 (Amsterd. 1912); aanteekeningen
van J.C.E. Bartelds.
Kossmann

[Sijpesteijn, Willem Kaars]
SIJPESTEIJN (Willem K a a r s ), geb. te Krommenie 1 Oct. 1800, overl. ald. 8 Febr.
1855, was de zoon van H e n d r i k S i j p e s t e i j n en B r e g j e K a a r s . Hij ging
in de zaken zijns vaders, die fabrikant en scheepsreeder was en een zeildoekweverij
had, en volgde hem in 1835 daarin op.
Hij werd 2 Juni 1845 door de eigenerfden van het kiesdistrict Heiloo tot lid der
Provinciale staten van Noord-Holland gekozen en deze kozen hem 9 Sept. 1848
tot lid der dubbele Tweede Kamer, ter beoordeeling der voorstellen tot
grondwetsherziening, en Juli 1849 tot lid van Gedeputeerde staten.
Na invoering der nieuwe kieswet werd hij in het district Zaandam opnieuw tot lid
der Staten, en 1 Oct. d.a.v. ook weder tot Gedeputeerde gekozen.
In dezen tijd vonden fabrikanten nog tijd om zich aan de openbare zaak te wijden,
later kon men bijna geen mannen van zaken meer vinden, die een dergelijke
betrekking wilden waarnemen en had men daarvoor slechts de keuze tusschen rijke
advocaten en grondeigenaren.
Sijpesteijn huwde 6 Juli 1826 C o r n e l i a V e r h a g e n , geb. 24 Mei 1805, overl.
2 Oct. 1881, bij wie hij 2 zonen had.
Ramaer

[Sypkens, Gerhard Jan]
SYPKENS (Gerhard Jan), geb. 1 Aug. 1830 te Idsegahuizen, overl. 9 Jan. 1870 te
Goor, zoon van Ds. S.H., die volgt, werd cand. 1853, pred. te Enter 8 Oct. 1854,
Anjum 6 Dec. 1857, Sexbierum 18 Aug. 1861, Hardenberg 1864. Aanvankelijk
hoorde hij tot de richting van prof. Hotstede de Groot (de Groninger school), hoewel
hij te Utrecht gestudeerd had. Te Sexbierum werd hij tot God bekeerd (volgens zijn
levensbericht in Zestal leerredenen na zijn dood uitgegeven met zijn portret, Utrecht
1870) en sindsdien behoorde hij tot de leiders der opwekking in het Noorden. Als
zoodanig werd hij een op den voorgrond tredende persoonlijkheid in de friesche
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opwekkingskringen en komt voor in het Frysk Reveil van Dr. W u m k e s . Hij werd
ook stichter van onderscheidene christelijke scholen o.a. te Sexbierum en te
Hardenberg. Als man in
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den schoolstrijd, staat hij meerdere malen vermeld in Van strijd en zegen
(beschrijving van den schoolstrijd 1854-1914) van de hand van K a l s b e e k , L e n s
e n M e i j n e n . Na het beroep naar Eibergen te hebben aangenomen werd hij zeer
ziek en hij overleed ten huize van zijn vrouws ouders te Goor 9 Jan. 1870.
Hij was een warm voorstander van de Chr. zending, een begaafd prediker en een
voorbeeldig Christen.
1 April 1862 was hij te Goor gehuwd met H e l e n a t e n D o e s s c h a t e , geb.
te Goor 16 Mei 1834, overl. te Goor 15 Mei 1887. Enkele zijner leerredenen
verschenen in druk te Utrecht. In Een zestal Leerredenen na zijn dood door zijn
broeder Ds. W. Sypkens uitgegeven (met voorwoord en levensbeschrijving) vindt
men zijn portret. Zie ook Nederl. Patriciaat 1913. Het geslachtswapen vindt men
o.a. op zerken in kerken van het Oldambt, in Ulrum-Hoornhuizen, in de Martinikerk
te Groningen en in het koor van de Martini met de wapens van andere groninger
en frieschommelander en friesch-oldambster geslachten; zie Het Friesch
Ommelandsche nageslacht van Jacob Sybolts door K.J. R i t z e m a v a n I k e m a
(Groningen 1925), blz. 180. Het wapen is: gedeeld I in goud en zwarte halve arend
uitgaande van deelingslijn II in zilver twee omgewende moorenhoofden met zilveren
mutsen boven elkaar; over de deelingslijn een blauwe paal beladen met 3 zilveren
eikels in gouden doppen boven elkaar. Dekkleeden: rechts goud en zwart; links
zilver en blauw. Helm gekroond. Helmteeken: een roode leeuw. Wapenspreuk:
Ljeaver dead as slav. (Het helmteeken wordt soms als wapen gevoerd ten onrechte.)
Domela Nieuwenhuis Nyegaard

[Sypkens, Henricus (1)]
SYPKENS (Henricus) (1) Tammo'szn., geb. 23 Dec. 1736 te Eexta en overl. 9 Juli
1812 te Groningen. Zijn vader was een vermogend en invloedrijk koopman T a m m o
S y p k e n s , gehuwd met M a r g a r e t h a F o s s e a P i c c a r d t .
Na afloop van het lager onderwijs bezocht Henricus S. de latijnsche school te
Appingedam (1748-53). Op zestienjarigen leeftijd werd hij student te Groningen.
Vijf jaar lang studeerde hij in de talen en voorbereidende wetenschappen. Prof.
N.W. Schroeder gal hem bijzonder onderwijs in oostersche talen, Hebreeuwsch en
vooral ook in het Arabisch. Verder waren zijn hoogleeraren van Lennep, Offerhaus,
Engelhart en van de Wynperse. Na afloop van die vijf jaren studeerde hij
godgeleerdheid onder leiding van Bertling, Hollebeek, Chevallier en Gerdes.
Na de verdediging van De tertia cl. Schroederi ad origines Hebraeos (Dissertatione)
en van Specimen Philologicum exhibens observationes miscellaneas ad varia V.T.
loca vertrok hij naar Utrecht. Daar volgde Henricus S. voornamelijk de godgeleerden
Elsnerus en Bonnet. Bovendien volgde hij de geschiedkundige colleges van
Wesseling. 21 Sept. 1762 werd hij door de classis van het Oldambt te Wedde als
proponent toegelaten. 13 Oct. 1763 werd hij predikant te Lippenhuizen-Hemrik onder
de classis van Zevenwolden. 22 Sept. 1765 deed hij zijn intree te Dronrijp en 15
Maart 1767 te Leeuwarden.
In de stad Groningen beroepen, deed hij aldaar zijn intree op 24 April 1774. In
1780 kreeg hij de benoeming tot hoogleeraar in godgeleerdheid en kerkgeschiedenis
te Harderwijk, tevens academieprediker. De stedelijke regeering van Groningen
schonk hem bij gelegenheid van zijn bedanken een kostbaar zilveren olie- en azijnstel
en een zilveren blad met opschrift. Beide worden nog door zijn
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afstammelingen bewaard. Doctor H. Sypkens volgde te Groningen zijn 30 Mei 1798
overleden leermeester Schroeder als boogleeraar in de oostersche talen op. Hij
aanvaardde zijn ambt 13 Maart 1799 met een rede De interprete sacro bene instucto.
Op politiek gebied speelde professor Dr. H. Sypkens ook een rol. Hij werd in 1796
lid van de Nationale Vergadering. Toen echter in 1798 de uiterst franschgezinde
Unitarissen de macht in de Bataafsche Republiek bemachtigden, kon een man als
Sypkens onmogelijk meer meegaan. Hij verzette zich, weigerde de belofte af te
leggen en werd uit de Vergadering verwijderd. Met al zijn lief de voor de wetenschap
wijdde hij zijn verder leven aan de opleiding der studenten, tot zijn dood. Hij muntte
uit in kennis en had een echt friesch karakter, langzaam, grondig, degelijk,
vastbesloten, nooit afwijkend, en trouw. Hij was een gematigd vroom man, meer
taalgeleerde dan godgeleerde. 12 Sept. 1766 was hij te Dronrijp gehuwd met
E l i s a b e t h H u b e r (geb. 24 Maart 1747, overl. 21 Maart 1821 te Groningen),
dochter van H e r m a n H u b e r , ontvanger-generaal van de Florijnenrente in
Friesland, en C a t h a r i n a B e r g h u y s , gesproten uit het oorspronkelijk
zwitsersch-duitsche geslacht Huber. On der hun 11 kinderen muntte inzonderheid
uit Mr. Ulrich Herman S. en Mr. Tammo S. (2), die beiden volgen.
Zijn geschilderd portret bevindt zich in de universiteit en in de consistorie der
Martinikerk te Groningen; gegraveerd door onbekenden; komt ook voor in R o g g e ,
a.w.
Zie over hem: G l a s i u s , Godgel. Nederl.; C. R o g g e , Geschiedenis
Staatsregeling van 't Bataafsche volk; T.A. R o m e i n , Naamlijst Friesche predikanten
I, 36 enz., 255, 595; Boekz. der gel. Wereld (1762) enz.; H. B u c h e r u s ,
Gedenkboek van Stad en Lande; Navorscher III (1853), 349, XV (1865), 103; Verslag
Feestviering van Gron. Hoogeschool 1864; Almanak van Ak. Gron. 1813; Konst. en
letterbode 1813, I, 277; Gedenkboek Gron. Hoogesch.; K o b u s e n d e
R i v e c o u r t , 105, 106; B o u m a n , Gesch. van Geldersche Hoogeschool II; Ned.
Patriciaat, 1913; Album stud. Gron.; Stamboek van Friesche adel door de H a a n
H e t t e m a e n H a l m a e l I, 396.
Domela Nieuwenhuis Nyegaard

[Sypkens, Mr. Henricus (2)]
SYPKENS (Mr. Henricus) (2) Tammo'szoon, geb. 7 Juli 1811 te Groningen, overl.
ald. 11 Jan. 1863, werd daar student 22 Aug. 1826, promoveerde 27 Juni 1835 op
Observationes de jure imperantis lege statuendi de rebus, per se, non illicitis, sed
e quibus facile aliquod periculum in civitatem redundare potest. Hij werd officier van
justitie te Winschoten.
Hij huwde M a r i a H e n d r i k a v a n S o n s b e e c k , geb. 15 Sept. 1810, overl.
24 Jan. 1880, dochter van Mr. Frederik Lodewijk v. S. en Johanna Hildegonda
Siertsema.
Domela Nieuwenhuis Nyegaard

[Sypkens, Mr. Hendrik Ludolf Mr. Tammo'szoon]
SYPKENS (Mr. Hendrik Ludolf) Mr. Tammo'szoon, geb. 11 Juni 1815 te Groningen,
overl. 6 Juli 1866 aldaar; student te Groningen 20 Juli 1833, promoveerde 28 Juni
1839 op; Selectae observationes ad codicem patrium de methodo procedendi in
foro poenale. Hij ging in de rechterlyke macht te Groningen, huwde ald. 16 Nov.
1852 E v e l i n a R e g i n a S p a n d a w , geb. te Groningen 20 Maart 1820, overl.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

te 's Gravenhage 26 Jan. 1898, dochter van Mr. Hayo Albert S. en Henrica
Woortman.
Domela Nieuwenhuis Nyegaard

[Sypkens, Sypko Hayo]
SYPKENS (Sypko Hayo), geb. 24 Aug. 1805 te Ulrum in de Marne, zoon van Ds.
Willem (1), die volgt, en van G e r h a r d a B e n t h e m uit het oude
predikantengeslacht van dien naam,
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overl. 14 Dec. 1844 te Putten. Na de gewone opleiding werd hij 1 Oct. 1822 stud.
te Groningen, 2 Mei 1827 cand. in Drenthe, 9 Maart 1828 pred. te Piaam en
Idsegahuizen. In later jaren kon hij nog verhalen van zijn bekeering tot God onder
de nawerking van de prediking van zijn vader en de inwerking van vrome
gemeenteleden. Er ontstond toen een opwekking. Velen uit den omtrek - zelfs uit
Harlingen - trokken elken Zondag naar de kerken van Ds. S. Nog een eeuw later
vindt men de sporen van Sypkens' werk aldaar. Men kan van zijn leven en werk
vertellen, alsof hij er een jaar geleden nog stond. Zijn predikatiën over Deut. 30:19
(uitgegeven te Amst.); over Hand. 26:26, 27 (ald.); over Joh. 10:27, 28 (verschenen
te Zierikzee); over Ef. 6:23-24 en over Matth. 5:20 (Amsterdam) worden in zijn oude
Gemeente nog zorgvuldig bewaard, gelezen en zelfs overgeschreven. Bij den boer
Pieter Postma is nog een eigenhandig geschreven preek van Ds. Sypkens over
Hooglied 3:6.
16 Nov. 1837 predikte Ds. S.H. Sypkens zijn intrede te Elspeet. Tusschen 1840-44
stond hij te 's Grevelduin en Vrijhoevekapel. Nadat hij 28 Juli 1844 te Putten
bevestigd was, overleed hij plotseling aldaar 14 Dec. van hetzelfde jaar, achterlatende
4 kinderen. Zijn weduwe was A l i d a B e e r t a H u l s e w é , dochter van den
usquertschen predikant Ds. G e r h a r d J a n H. en G e e r t r u i d a P e i r .
Zijn broeder was Ds. R u t g e r A d o l f B e n t h e m S y p k e n s , geb. 27 Mei
1811 te Ulrum, overl. 10 Maart 1901 te Groningen, achtereenvolgens predikant te
Lutjegast, Elspeet, Garijp, Spijk en Zuidwolde. Van hem zeide men in zijn tijd; ‘De
majesteit Gods is rondom zijn hoofd’. Beide deze predikanten speelden een rol in
de opwekking van het geestelijk leven in Friesland en oefenden een diepen invloed
uit in het Noorden vooral. Van heinde en ver reisde men naar hun standplaatsen
en zij kregen talrijke beroepen. Daar zij niet met de Af scheiding meegingen, wisten
zij velen in de oude volkskerk te behouden, die neiging tot meegaan met de
afscheiders hadden.
Zie voor hen: Boekzaal der geleerde wereld; Ned. Patriciaat 1913.
Een achterneef van deze broeders was Ds. J o h a n n e s U l r i k H e r m a n
S y p k e n s , geb. 28 Aug. 1815 te Groningen, overl. 21 Jan. 1892 te Haarlem, werd
candidaat in Groningen 1842, stond van 27 Oct. 1844 tot 1 Aug. 1889 te Sellingen
(toen emeritus). Hij was 16 Aug. 1815 gehuwd met M a r g a r e t h a E.C. K o n i n g ,
geb. 1815, overl. 1906, dochter van notaris Arnold Hendrik K. te Wedde en Edzarda
Thalia Eckringa.
Domela Nieuwenhuis Nyegaard

[Sypkens, Tammo (1)]
SYPKENS (Tammo (1), zoon van S y p k e H e e r e n s en E l t j a J a n s , werd
geboren omstr. 1640 op Erfegsen onder Eexta, huwde 27 Maart 1669 te Groningen
A e l t j e n (of A l d e g o n g a ) S e y l l , ook wel genoemd A e l t j e n H i n d r i x (zie
Doopboek Eexta).
Aeltjen Zeyll erft van haar oom hopman Derck H. Zeyll zijn goederen, o.a. zijn
rechten op het Zeyll's gasthuis te Groningen in de Visschersstraat (Rijksarchief te
Groningen, huwelijksvoorwaarden van Derck Zeyl en Elletjen Braa). Volgens
verzegelden brief van 7 Juli 1646 werd dit gasthuis opgericht door Berent Jansen
Seyl(maker) en Engeltjen Jacobs zijn vrouw, met Cornelis Jansen en weduwe
Grietjen Hendrix met het doel vijf arme weduwen te onderhouden. In den gevelsteen
staat als feitelijk stichtingsjaar 1668 (1 May), en dat toen ‘arfvoogden’ waren Ds.
Fokko Theodor
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en Jan Dercks Seyltien. Een 2e opschrift luidt: ‘Zeyls Gasthuis, Gerenoveerd door
de Hr. Secret. Lambertus Beckeringh en Vr. E.C. Sypkens, Ehelieden, Voogd en
Erfvoogdes. Vr. E. Sypkens Wed. van De Hr. Pastor G.E. Engelsma, Erfvoogdesse.
En de Hr. Secret. W. Beckeringh, Erfvoogdt en Boekhouder. Anno 1751’.
Dit gasthuis is nog heden voor het oorspronkelijk doel in gebruik. Deze E l l a
C a t h r i n a S y p k e m a (Tammo's dochter), geb. 16 Aug. 1685, gedoopt 19 Aug.
1685, huwt secretaris Lambert Beckering; zij hebben een zoon Mr. Wilhelmus
Beckering, hoofdman in de Hooge Justitiekamer van Stad en Friesche Ommelanden,
overl. 15 Juli 1788 te Groningen, gehuwd met Egberta Louisa Piccardt van
Frailemaborg Slochteren (hun dochter Egberta Louisa Beckeringh huwt Johan Hora
Siccama van Klinckema en Ennemaborgh).
De tweede bovenbedoelde Erfvoogdes E l t j a (of E l d i n a ) S y p k e n s , overl.
1763 te Groningen, huwde 15 Oct. 1718 te Groningen Ds. Hayo (Gaius) Engelberts
Engelsma, gedoopt 6 Juni 1676 te Groningen, predikant te Oosternieuwland 1706,
overl. aldaar 15 Nov. 1747, zoon van Engelbert E. en Elsien Gouwkens, weduwnaar
van Margaretha Nauta Jan Dercks dochter. Broeders van beide Erfvoogdessen
Sypkens waren:
S y p k o , gedoopt 5 Nov. 1676, en H i n r i c k (Henricus) Tammo's zoon (zie op
's Rijks arch. Gron. verzegeling Raad van Groningen en Stamb. Friesche adel van
d e H a a n H e t t e m a en H a l m a e l blz. 236, aanteekeningen), ook aanteek. 34
(Beckering) en op Siccama.
Op bovengenoemden Tammo Sypkens' graf staat het bovenomschreven wapen
Sypkens, ook in vensters van het kerkkoor der Martinikerk te Groningen en op een
zerk in den noordgang. Daar staat bovendien het hotmerk, een oud runeteeken.
Domela Nieuwenhuis Nyegaard

[Sypkews, Mr. Tammo (2)]
SYPKEWS (Mr. Tammo) (2), geb. 27 April 1780 te Groningen, overl. 12 Nov. 1842
te Zuidbroek, zoon van prof. Henr. (1) en E. H u b e r . Op de gewone wijze voorbereid,
werd Tammo op nog geen 15-jarigen ouderdom met een latijnsche rede tot de
academie bevorderd. Zeven jaar was hij student te Groningen. Na eerst de
voorbereidende academische vakken bestudeerd te hebben, volgde hij de colleges
in de rechtsgeleerde faculteit onder van der Marck, Schroeder en Cannegieter; 27
Mei 1801 promoveerde hij op De primo moralitatis principio in beide rechten. Hij
vestigde zich als advocaat te Groningen. Spoedig daarna werd hij grietman van de
grietenij Langewold (Oosterdeel). Hij bleef echter tegelijkertijd advocaat en werd
weldra een der meest geziene rechtsgeleerden van de stad en de ommelanden. In
1808 werd Tammo S. hoofdofficier.
In den tijd toen het rechtswezen op franschen voet werd ingericht, werd hij rechter
van instructie bij de Rechtbank van 1sten aanleg te Groningen. 6 Juli 1812 werd
Sypkens bij een keizerlijk arrêté, op voorstel van graaf de Fontanes, secretaris van
de academie Groningen. Na de herkrijging van de onafhankelijkheid werd Sypkens
officier bij de rechtbank van 1sten aanleg, procureur-crimineel van Groningen en
Drenthe en ten slotte president van het provinciale Gerechtshof te Groningen. Lid
van het college van curatoren der groningsche academie werd hij in 1815, en sedert
1829 voorzitter. Onder Willem I in aanmerking komende tot verheffing in den
nieuwgeschapen jonkheerenstand, wenschte hij daar buiten te blijven. De eerste
Koning waardeerde hem nl. zeer en schonk hem veel blijken van vertrouwen. In
1821 werd hij door Groningen's Staten verkozen tot lid van de 2e
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Kamer der Staten-Generaal en bleef lid tot 1834.
Hij werd lid der commissie van redactie der ontwerpen van wetboeken en
vervolgens voorzitter; lid der commissie belast met het ontwerpen en vereenigen in
een wet van de noodige bepalingen, tot daarstelling der schutterijen in alle deelen
van het Rijk op een een parigen voet; lid van de hoofdcommissie der Maatschappij
van weldadigheid. 14 Sept. 1830 werd hij lid van de commissie tot het opmaken
van het antwoord op de koninklijke aanspraak, en vervolgens 1 Oct. lid van de
commissie tot verandering van de grondwet, om zoo doend de verhouding van
Noord- tot Zuid-Nederland te kunnen wijzigen. In 1833 was hij voorzitter van de 2e
Kamer en werd in 1834 door den Koning benoemd tot lid van de Eerste Kamer.
Star Numan noemt hem ‘een oorspronkelijken geest, een echt wetenschappelijk
genie’. Sypkens heeft zich in het bijzonder verdienstelijk gemaakt bij de
beraadslagingen over de domein wet (26 Augustus 1822). Hij was een verdediger
van de nederlandsche nationaliteit in Noord en Zuid, een voorstander van een sterk
grondwettig koningschap, een bewonderaar van de verdiensten van Willem I. Zijn
invloed in de dagen van de omwenteling is groot geweest. Zijn raadgevingen in
zake drukpersmisdaden, in zake het verslag der commissie tot de verzoekschriften
(petitiejaar 1829) zijn bekend. Rijk van inhoud zijn Sypkens' redevoeringen over het
ontwerp van transitoire wet en tot af schaffing der vorige wetgeving; over het huwelijk,
over den titel van huur en verhuur, over de gronden onzer wetgeving ten aanzien
van hypotheken, assurantiën. Sypkens rede bij de eerste openbare beraadslaging
over de herziening van het burgerlijk wetboek heeft een plaats in de geschiedenis
van ons parlement. In 1827 en 1835 verdedigde S. met klem de wet op de organisatie
der rechterlijke macht (zie Nederl. Staatscrt.) en V o o r d u i n , Gesch. en Begins.
d. Ned. Wetb. Aan vaste beginseltrouw paarde S. verdraagzaamheid voor andere
denkbeelden. Hij sprak alleen als hij iets te zeggen had en verachtte alle uiterlijke
eer en roem. Rond en krachtig getuigde hij van zijn gevoelens, en steunde die door
degelijke bewijsgronden. De laatste jaren van zijn leven trok Tammo S. zich uit het
openbare leven terug. Hij werd zwaarmoedig. Met enkele bezoekers sprak hij nog
over wijsgeerige en godsdienstige onderwerpen. Hij overleed na een langdurige en
geduldig gedragen ziekte op zijn landhuis te Zuidbroek 12 Nov. 1842, zich troostende
met de gedachte der onsterfelijkheid, waarin hij met vastheid geloof de. 8 Mrt. 1809
was hij te Groningen gehuwd met C l a r a H e l e n a W i c h e r s , geb. 4 Jan. 1786
te Groningen en overl. ald. 7 Nov. 1825, dochter van den raadsheer Mr. H.L. Wichers
en Arendina Bertling. Hij wordt ons beschreven als een man met een hooggewelfd
voorhoofd, een frieschen arendsneus en blauwe oogen. In zijn uiterlijk was hij een
echte Sypkens, hoewel hij ook veel van zijn hoogbegaafde moeder had, die een
afstammelinge was van den bekenden frieschen rechtsgeleerde Ulrich Huber. Met
ingenomenheid kon hij de wapenspreuk van het geslacht Sypkens aanhalen: Ljeaver
dead as slav. Wij noemen onder de geschriften van Mr. Tammo Sypkens: Betrekking
tusschen zedekunde en natuurregt in Deel V van H e n n e r t s Magazijn voor de
Chr. Wijsbegeerte. Onder zijn kinderen muntten in het bijzonder uit Mr. Henrieus
(2) en Mr. Hendrik Ludolf, die beiden voorgaan.
Zie: zijn Levensschets door H.A. S p a n d a w e n C. S t a r N u m a n (Groningen
1843) en Handel. van de Maatsch. der Nederl. Letterk. 1843.
Domela Nieuwenhuis Nyegaard

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

1102

[Sypkens, Mr. Ulrich Hermannus]
SYPKENS (Mr. Ulrich Hermannus), zoon van prof. Henricus S. (1), gedoopt te
Groningen 28 Aug. 1774, overl. te Arnhem 2 Juli 1848, stud. te Groningen 8 Juli
1790, promoveerde 24 Jan. 1798 op: Observationes de imputatione facti alieni, ging
in de rechterlijke macht en werd lid van het Hoog Gerechtshof te 's Gravenhage.
Hij huwde A n t j e M. E n t r u p Willemsdochter.
Domela Nieuwenhuis Nyegaard

[Sypkens, Ds. Willem (1)]
SYPKENS (Ds. Willem) (1), zoon van S y p k o H a y o , geb. 17 April 1770 te
Westerlee, gedoopt 22 April 1770 te Winschoten, overl. 8 Juni 1823 te Ulrum. Hij
werd 11 Juni 1788 student te Groningen, predikant te Lettelbert-Enumatil 18 April
1794, te Ulrum 4 Aug. 1796; schreef o.a. een leerrede over Jesaja 25:9a. Huwde
28 Mei 1800 te Ulrum G e r h a r d a B e n t h e m , geb. 4 Maart 1777 te Pieterburen,
overl. 4 Oct. 1826 te Groningen, dochter van Ds. Rutger Adolf B. te Usquert en
Grietje Smedes. Zijn zoon Sypko Hayo gaat hiervoor.
Domela Nieuwenhuis Nyegaard

[Sypkens, Willem (2)]
SYPKENS (Willem) (2), geb. 21 Sept. 1828 te Idsegahuizen, overl. 6 Dec. 1906 te
Velp, zoon van Ds. Sypko Hayo Sypkens (zie boven), studeerde te Utrecht. 2 Jan.
1853 werd hij pred. te Longerhouw en Schettens, 23 Dec. 1855 te Scharnegoutum
en Loënga, 10 Jan. 1858 te Hijlaard, 5 Oct. 1862 te Loosduinen, 5 Maart 1865 te
Veenendaal, 22 Dec. 1867 te Elburg, 5 Aug. 1877 te Groningen, bevestigd door zijn
oom Ds. R.A. Benthem Sypkens (die volgt); emeritus 28 Mei 1899. Hij was
achtereenvolgens gehuwd met jkvr. A. H o f s t r a (geb. 4 Aug. 1836, gest. 2 April
1861, dochter van Jan Tjeerds Hofstra en Trijntje Tjallings Sieswerda), hertrouwde
jkvr. E l i s a b e t h P a u l i n a Q u a r l e s v a n U f f o r d (geb. 17 Juli 1827 te
Loosduinen, overl. 19 April 1865 te Veenendaal, dochter van jhr. Louis en Quirina
Jacoba de Lange van Wijngaarden) en ten 3e met W. E l i s a b e t h H o e f k a m e r
(geb. 3 Aug. 1841 te Elburg, overl. 5 Dec. 1911 te Bussum, dochter van Mr. Gerrit
Andries, notaris te Elburg en H.E.E. van Griethuysen). In het Fryske Reveil van Dr.
W u m k e s komt Ds. W. Sypkens, evenals zijn broer Ds. G.J. (kol. 1096) vaak voor.
Ds. Sypkens heeft een groot aantal preeken uitgegeven bij Mulder te Delft; ook
verschenen van zijn hand preeken in de bekende preekenbundels, in de Vliegende
Blaadjes (Sneek bij J. Campen) en in Nieuw Bijb. Dagschrift onder red. van Dr. S.D.
van Veen (1889 Groningen, Wolters). Bij Wolters werd ook uitgegeven de leerrede
over 1 Tim. 1:12 (herdenking van de 40-j. ambtsbediening). Andere opstellen van
zijn hand verschenen in tijdschriften en godsdienstige bladen van zijn tijd. Hij was
een echte man van de opwekking en werd dan ook door de vrienden van het reveil
te Groningen beroepen o.a. door den ouden heer Moncourt en J.H. Hemmes. Die
beweging werd te Groningen steeds sterker, vooral onder zijn invloed en onder dien
van Ds. L.H.A. Bähler. De jonge Nicolaas Nieveen de Mol Moncourt werd een van
de leiders dier beweging met Wubbo Dooyes, mevrouw Hecker geb. Snethlage enz.
In zijn ‘Kluft’ werkte Ds. Sypkens met grooten ijver en geen predikant te Groningen
heeft zulke getallen doopelingen, catechisanten en aannemelingen gehad. Hij werd
met Ds. Bleeker, Ds. Politiek, den heer Bertram, zijn achterneef Ds. Sypko Sypkens,
geref. pred. te Delfzijl, stichter van het Noordelijk Chr. Zen dingsfeest. Zijn prediking
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werd in de eerste jaren van zijn bediening door groote scharen gevolgd. Toen het
Heilsleger in 1888 te Groningen begon te werken, vond het een goedbereiden bodem
door den arbeid van Sypkens,
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Bähler en anderen. Tot op zijn dood bleef Ds. W. Sypkens S.H.zoon een voorstander
van de friesche taal, die hij als zijn ‘memmetaal’ liefhad.
Zijn portret hangt evenals dat van zijn bloedverwant prof. Dr. H. Sypkens in de
consistorie van de Martini te Groningen.
Zie ook: Ned. Patriciaat 1913 en Chr. Encycl. onder redactie van prol. Dr.
Grosheide (Kok, Kampen).
Domela Nieuwenhuis Nyegaard

[Sypkens, Ds. Rutger Adolf Benthem]
SYPKENS (Ds. Rutger Adolf B e n t h e m ), zoon van Willem (1), hiervoor, en
G e r h a r d a B e n t h e m , geb. 27 Mei 1811 te Ulrum in de Marne, overl. 10 Maart
1901 te Groningen. Hij werd student te Groningen 23 Sept. 1827, predikant te
Lutjegast 31 Aug. 1834, te Elspeet 2 Mei 1841, te Garijp en Eernewoude 3 Oct.
1841, te Spijk 14 Maart 1847, te Zuidwolde 1864; emeritus 1884.
Hij huwde 1834 te Groningen W e m e l i n a d e J o n g e , geb. 1 April 1808 te
Groningen, overl. 28 Nov. 1841 te Garijp, en hertrouwde 1 Febr. 1850 te Loppersum
A n n a C a t h a r i n a W e n n i g e r , geb. 12 Jan. 1825 te Loppersum, overl. 22
Maart 1909 te Olst.
Domela Nieuwenhuis Nyegaard

[Sytzama, Maurits Pico Diederik baron van]
SYTZAMA (Maurits Pico Diederik baron v a n ), geb. te Driesum, gemeente
Dantumadeel, 2 Juni 1789, overl. te Leeuwarden 15 Juli 1848, was de zoon van
den generaal majoor J o h a n n e s G a l e n u s v a n S y t z a m a en A n n a M a r i a
M a c l a i n e . Hij studeerde in de rechten te Groningen, waar hij 22 Apr. 1809 werd
ingeschreven, maar daar hij in het najaar van 1813 dienst nam tot bevrijding van
het vaderland, is hij niet gepromoveerd. In 1814 werd hij benoemd tot ontvanger
van de registratie te Bergum, toen ter tijd (en nog) een moeilijke betrekking, een
bewijs, dat hij als intelligent bekend stond.
Op 29 Aug. 1814 bij de eerste samenstelling der Provinciale staten van Friesland
werd hij benoemd tot lid van de ridderschap van Schoterland, maar hij aanvaardde
deze betrekking niet omdat hij als aan de provincie comptabel ambtenaar niet
benoembaar geacht werd. Toen er een afzonderlijke comptabiliteit voor de provincie
was opgericht, was dit bezwaar vervallen en werd hij door de ridderschap van
West-Dongeradeel zoowel als door die van Ferwerderadeel op 2 Juni 1817 weder
tot lid gekozen; hij nam voor eerstgenoemde grietenij zitting. Hij werd in 1820
benoemd tot adjuncthoutvester, in 1823 tot houtvester. Hij werd 8 Juli 1826 ter
vervanging van zijn oom W.H. van Sytzama (die volgt) tot lid der Tweede Kamer
gekozen. Hij behoorde hier meestal tot de onafhankelijke leden, die op openbaarheid
der financiën aandrongen. Hij werd in Sept. 1840 tot lid van den Raad van State
benoemd en, nadat hij voor die betrekking bedankt had, 12 Oct. d.a.v.
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tot gouverneur van Friesland. Hoezeer men met deze benoeming ingenomen was,
bleek op 1 Juni 1841, toen hij door de ridderschap in het district Bergum opnieuw
tot lid der Staten gekozen werd. Hoewel de regeering geen bezwaar tegen deze
keuze maakte, achtte van Sytzama het beter, het Statenlidmaatschap niet met het
gouverneurschap te combineeren en nam hij de benoeming niet aan.
Hij werd tegelijk met de intrekking zijner benoeming als staatsraad benoemd tot
staatsraad in buitengewonen dienst.
Hij bleef tot zijn overlijden gouverneur.
Hij huwde 8 Juli 1815 G e e r t r u i d d e W e n d t , geb. 30 Juli 1794, overl. 17
Mei 1865, bij wie hij 2 zonen en een dochter had.
Ramaer

[Sytzama, Mr. Willem Hendrik baron van]
SYTZAMA (Mr. Willem Hendrik baron v a n ), geb. te Driesum, gemeente
Dantumadeel, 14 Febr. 1763, overl. te Kollum, gemeente Kollumerland, 5 Apr. 1842,
was de zoon van M.P.D. v a n S y t z a m a en C.M. v a n H e e m s t r a . Hij studeerde
aan de universiteit te Groningen, waar hij als student in de rechten werd ingeschreven
4 Febr. 1782, terwijl het onbekend is, of hij daar of elders tot j.u. dr. gepromoveerd
is.
Hij werd in 1785 lid der admiraliteit van Harlingen en in 1792 raadsheer in het
provinciaal gerechtshof van Friesland. Hij was door de familie bestemd als echtgenoot
zijner volle nicht C.J. van Heemstra; de geschiedenis zijner pogingen, na dat zij
verloofd was met W.A. van Haren (dl. VIII, kol. 693), zijn aldaar medegedeeld.
Hij werd 8 Juli 1795 met 7 zijner ambtgenooten als raadsheer afgezet; 4
raadsheeren bleven nog tot Febr. 1796 in functie.
Toen hét huwelijk in 1797 gesloten en aan van Sytzama bekend geworden was,
heeft hij geen pogingen tot het stuiten daarvan meer in het werk gesteld.
Hij bleef ambteloos totdat hij in 1811 benoemd werd tot lid van den conseil
départemental van het departement Frise.
Na de bevrijding werd hij 6 Apr. 1814 tot lid der Nationale Vergadering en 1 Sept.
1815 tot lid der Tweede Kamer benoemd. Verder werd hij in 1817 benoemd tot
grietman van West-Dongeradeel. Uit deze betrekking werd hij in 1825 op zijn verzoek
eervol ontslagen en bij zijn periodiek aftreden tegen Oct. 1826 verzocht hij den
Staten, niet voor een herkiezing als kamerlid in aanmerking te komen; hij werd 8
Juli vervangen.
Hij bleef na zijn ongelukkige liefde ongehuwd, en zette zich in 1825 te Kollum
neder.
Hij werd in 1814 in den frieschen adel opgenomen en in 1822 werd hem de titel
baron toegekend.
Zie: L(o u i s e ) E(n g e l b e r t s ), Een vergeten proces (Utr. 1925).
Ramaer
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T.
[Tackoen, Arnold Hendrik]
TACKOEN (Arnold Hendrik), geb. in Luik, overl. te Roermond 6 Januari 1779, zoon
van G a s p a r en van A d r i a n a S c h a p e n , was j.u. lic., werd 19 Juni 1736
advocaat van den raad van Gelderland, raad na den dood van Louis Willem Jozef
de Provens 31 Aug. 1744, schepen van Roermond 1744-56, burgemeester 1749,
1751-67, sedert 22 Maart 1767 kanselier van den raad van Gelder. 1 April 1767
werd hij benoemd tot geheim
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raadsheer door Anna Charlotta van Lotharingen van Rerimont, coadjutrix der abdijen
van Thorn en Essen. In 1775 werd hij aangesteld tot raad van den Raad van State.
Zijn echtgenoote was E l i s a b e t h M a r i a v a n d e r R e n n e , dochter van
Hendrik Gerard en van Anna Mechtildis van der Heyden van Eijgenthal.
Zie: Limburg's Jaarboek (1911), 316-317, (1914), 123, 127.
Verzijl
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[Tadama, Mr. Reinier Willem]
TADAMA (Mr. Reinier Willem), geb. te Negapatnam in Voor-Indië, toen een
nederlandsche nederzetting, 9 Dec. 1771, overl. te Amsterdam 20 Mrt. 1812, was
de zoon van een employé der Oost-Indische Compagnie.
Hij studeerde in de rechten aan het athenaeum te Rotterdam van 1788 tot 1791,
werd vervolgens te Leiden ingeschreven 19 Sept. 1791 en promoveerde aldaar in
de rechten 23 Nov. 1793 op een dissertatie getiteld Iudicium de personarum
differentia in quibusdam legibus criminalibus Romanorum recepta.
Hij werd als warm Patriot betrokken in de geheime genootschappen, die zich te
Amsterdam vormden, en werd 19 Jan. 1795 een der twee secretarissen van het
bestuur dier stad, eerst voorloopig en sedert 19 Juni definitief.
Op 11 Mrt. 1798 werd hij door het radicale Uitvoerend bewind, dat 22 Jan. te
voren op het kussen gekomen was, benoemd tot agent (= thans minister van Justitie).
Hij achtte, eenige maanden in die functie werkzaam zijnde, met vele anderen,
waaronder vier zijner ambtgenooten, de richting, waarin de vaderlandsche politiek
zich bewoog, niet bevorderlijk voor 's lands welvaart en was een dergenen, die hun
hulp aan den tweeden staatsgreep van 12 Juni 1798 verleenden. Op 13 d.a.v. werd
hij een der 5 leden van het intermediair Uitvoerend bewind. Hij bleef dit tot na de
bijeenkomst van het nieuwe Vertegenwoordigend lichaam. Op 10 Aug. droegen hij
en zijn ambtgenooten het bestuur aan het nieuw benoemde bewind over.
Tadama werd nu tot hoofdofficier te Amsterdam, de hoogste rechterlijke betrekking
aldaar, benoemd. Hij bleef dit totdat hij bij besluit van koning Lodewijk van 22 Juni
1808 benoemd werd tot president van den raad van judicature van de middelen te
land en te water. Eindelijk werd hij na de inlijving bij Frankrijk 24 Jan. 1811 substituut
van den procureur-generaal bij het hoog gerechtshof te 's Gravenhage voor het
departement Zuiderzee. Hij bleef te Amsterdam wonen.
Tadama was van een teringachtig gestel. Hij huwde C h r i s t i n a E l i s a b e t h
v a n L o g h e m , bij wie hij een gelijknamigen zoon (dl. IV, kol. 1293) had, die zoowel
zijn bekwaamheid als zijn teringachtigen aanleg erfde.
Ramaer

[Taddel, Elias]
TADDEL (Elias), geb. te Rostock 18 Nov. 1601, overl. te Amsterdam 7 Mei 1660.
Hij was in 1630 luthersch predikant en in 1640 hoogleeraar te Rostock. In 1643
kwam hij als predikant te Amsterdam. Zijn ambtgenoot R. Ligarius (dl. VIII, kol. 1044)
hield een lijkrede op hem. Hij schreef een Lijkpredikatie op 't afsterven van Adolphus
Visscher (Amst. 1653). Van zijn Catechismus M. Luther (Amst. 1649) geeft J.C.
Schultz Jacobi in Bijdragen tot de gesch. der Evg.-luth. kerk I (Utr. 1829) een
breedvoerig overzicht. Hij vertaalde in het Nederlandsch het Corpus doctrinae van
M. Judex, en schreef verscheidene geleerde werken.
Zijn portret is gegraveerd door C.v.d. Passse.
Zie: J.W. P o n t , Jaarboek der Ver. voor luth. kerkgesch. IV (Amst. 1911), 1-48,
vooral blz. 13; J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned.
('s Gravenh. 1925), 326; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921),
100, 102; F.J. D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der Amst. luth. gemeente (Amst.
1856), 79 v., 88, 93, 162, Bijl. 86, 122; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans 1900), 799, no. 880.
Knipscheer
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[Taeckes, Pier]
TAECKES (Pier), geb. in Friesland, terechtgesteld te Leeuwarden einde Sept. 1570.
Nadat hij zich bij de Watergeuzen had aangeslo-
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ten, nam hij als Fries veel deel aan de landgangen in Friesland. In Sept. 1570 viel
hij bij zoo'n tocht den Spanjaarden In handen, die hem op het blokhuis te Leeuwarden
gevangen zetten en hem door den scherprechter lieten pijnigen. Hij bleef daar
zestien dagen gevangen en werd 26 Sept. 1570 door het Hof van Friesland ter dood
veroordeeld, met verbeurdverklaring zijner goederen, en geworgd.
Zie over hem: Rijksarchief te Leeuwarden, Crimineel Sententieboek van den Hove
van Friesland 1557-80, fol. 157vo., en Rekening van Boudewijn van Loo 1 Oct.
1570-30 Sept. 1571, fol. 46.
Vogels

[Taets, Joannes]
TAETS (Joannes), kartuizer, overl. te Antwerpen op 16 Mei, omstr. 1440.
Aanvankelijk was hij geprofest monnik van het kartuizerklooster Nieuwlicht buiten
Utrecht, waar hij omstreeks 1422 was ingetreden. Toen door het utrechtsche schisma
het convent tijdelijk het bisdom moest verlaten, werd hij naar het kartuizerklooster
bij Antwerpen gezonden. Hier is hij gebleven en heeft hij een zoogenaamde tweede
professie gedaan. In dit huis heeft hij tot aan zijn dood het ambt van procurator
bekleed. De chartreuse Nieuwlicht heeft van hem en van zijn familie belangrijke
weldaden genoten.
Zie: Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. (1886) IX, 169, 269, 296, 364, 385, 386; Kronijk
Hist. Gen. Utr. 13e jrg. (1857), 3e serie, 3e deel, 144.
Scholtens

[Taets van Amerongen, Daniël]
TAETS VAN AMERONGEN (Daniël), kartuizer, overl. te Utrecht 18 of 19 Dec. 1549.
Hij was de vierde zoon van W i l l e m T. v a n A. en van M a g d a l e n a v a n
M e a u l x v a n V o r s s e l a e r . Zijn broeders waren E r n s t , burgemeester van
Utrecht en maarschalk van het Oversticht, G e r l a c h , kanunnik van St.Jan,
A n t o n i s , kanunnik ten Dom en van St. Marie, en J o h a n , kanunnik te St.
Maartensdijk. Zijn zusters: S y b i l l a , M a g d a l e n a , non van St. Servaas,en
M a r g r i e t a , begijn. Aanvankelijk heeft hij behoord tot de Johanniterorde te Utrecht.
Later is hij overgegaan naar de kartuizers. Hij wordt genoemd in de lijst der edelen,
die tijdens den plechtigen intocht van Philips II (Oct. 1549) als zoodanig bekend
waren.
Hij werd in het klooster Nieuwlicht buiten Utrecht als monnik geprofest. Aldaar
bevond zich ook zijn graf, nl. aan de westzijde van het groote claustrum bij den
buitenwand.
Zie: Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. IX (1886), 349, 358; E.B.F.F. W i t t e r t v a n
H o o g l a n d , Bijdr. tot de Gesch. der Utrechtsche Ridderhofsteden en Heerlijkheden
I ('s Grav. 1909), 541-542; Tijdschr. v. Gesch., Oudh. en Statistiek van Utrecht, 3e
jrg. (1837), 109, 137.
Scholtens

[Tammes, Juw]
TAMMES (Juw), ook T a m i s genoemd, geb. in Friesland, terechtgesteld te
Leeuwarden einde Sept. 1570.
In 1567 bij de komst van Alva vluchtte hij met zijn vader het land uit, voegde zich
in April 1568 bij het leger van graaf Lodewijk van Nassau en ontkwam op 21 Juli
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1568 na de nederlaag bij Jemmingen door over de Eems te zwemmen. Later voegde
hij zich bij de Watergeuzen, nam veel deel aan hun landgangen in Friesland en
werd in Sept. 1570 door de Spanjaarden gevangen genomen. Dezen brachten hem
op het blokhuis te Leeuwarden, waar hij zestien dagen gevangen zat en intusschen
door den scherprechter gepijnigd werd. Bij vonnis van 26 Sept. 1570 van het Hof
van Friesland werd hij ter dood veroordeeld, met verbeurdverklaring zijner goederen,
en geworgd.
Zie over hem: Rijksarchief te Leeuwarden, Crimineel Sententieboek van den Hove
van Friesland, 1557-80, fol. 156, en Rekening van Boudewijn van Loo 1 Oct. 1570-30
Sept. 1571, fol. 46.
Vogels
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[Tassoul, Gillis]
TASSOUL (Gillis), ook T a s s o n e genaamd, kanunnik van de O.L. Vr.kerk te Veere,
was 1563 kameraar van het kapittel; 1571 komt hij nog voor als vicaris der
Sint-Pauluskapel in de kerk te Veere. 1538 of 39 werd E g i d i u s S t e p h a n u s
T a s s o u l ingesteld als vicaris van het altaar van O.L. Vr. te Westkerk bij
Scherpenisse. Waarschijnlijk is dit dezelfde persoon. Kanunnik Tassoul beleefde
de berooving en vernieling in Veere's kathedraal, waaruit hij verjaagd werd. Magister
J a c o b T a s s o u l , die 1540 deken was van Zandenburg, kapittelkerk bij Veere,
behoorde wellicht tot dezelfde familie. Alle veersche kanunniken behalve van Migrode
bleven katholiek.
Zie: Bijdr. bisdom Haarlem XII, 122, 148, XXV, 440, 445; De Katholiek (1865)
XLVII, 188; G r i j p i n k , Registers op de parochien(Z.B.), 174.
Fruytier

[Tatinghoff, [Johan] Frederik]
TATINGHOFF ([Johan] Frederik), geb. te Enkhuizen 18 Aug. 1599, overl. te
Amsterdam in Aug. 1661. J.W. Pont verhaalt: ‘In Enkhuizen is omstreeks 1623 een
kleine vergadering van lutherschen. De familie Tatinghoff is er de ziel van. Tegen
het einde der 16de eeuw was Fr. Tatinghoff uit Eiderstad in Holstein hier gekomen
en is gestorven in 1599’. Van 1627 tot 1630 is onze Tatinghoff luthersch predikant
te Middelburg geweest. Een tijdlang was hij te Enkhuizen bij zijn moeder, toen hij
er predikant werd van 1632 tot 1635. Van hier uit ging hij als ziekentrooster naar
Amsterdam. Hier en te Naarden heeft hij ook gepreekt. Hij vertaalde H u n n i u s '
Kort Begrip (Amst. 1635), en schreef: Historia ecclesiastica ofte Verhaal van 't begin,
voortgang en uitwendige en inwendige vervolginge der gemeinte J. Christi onder
d'onveranderde Confessie van Augsburg t' Enchusen vergadert, dat zich in
handschrift bevindt in het archief te Enkhuizen en waarvan de eerste helft is afgedrukt
in dl. IV van Jaarboek der vereen. voor Ned.-luth. kerkgesch. (Amst. 1911), 95-124
en voorrede.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 327; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921),
109, 112; J.W. P o n t , Gesch. v.h. lutheranisme in de Ned. tot 1618 (Haarl. 1911),
234.
Knipscheer

[Tatinghoff, Michaël]
TATINGHOFF (Michaël), geb. te Enkhuizen, overl. te Zaandam 16 Juli 1673. Hij
was philosophiae et medicinae doctor en sedert 25 Nov. 1659 luthersch predikant
te Zaandam. Frederik Tatinghoff was zijn vader. Hij schreef: Catechismuscither ...
(Amst. 1669; 2e dr. 1709), Luther's catechismus op rijm; Bibels Blonhoff ..... (Amst.
1669; 2e dr. 1709; 3e dr. 1724) en Volkomen kruyd-hoff der Schriftuerlycke historien
.... (Amst. z.j.). Bovendien vertaalde hij de Spreuken van Hippocrates (1658).
Zie: J.W. P o n t , Jaarboek der vereen. voor luth. kerkgesch. IV (Amst. 1911),
95-124, vooral 98-100; J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der Luth. Kerk
in Ned. ('s Gravenh. 1925), 328.
Knipscheer
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[Taube, Jacob] of Duive
TAUBE (Jacob) of D u i v e , geb. te Isselborg (Kleefsland), overl. in of kort vóór
1678. Hij was luthersch predikant te Arnhem van 1661-1 Jan. 1666, te Harlingen
en te Leeuwarden (?) in 1667 en 1668, te Naarden korten tijd in 1676 tot zijn dood.
Eenige malen is hij hier en in Duitschland verdreven wegens onrechtzinnigheid ‘als
quaker en geest drijver’. Hij schreef: Confessio christiana .... (1668) en Hertensgrond
(1675 of 1676).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 328; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921),
112, 133, 135, 159.
Knipscheer
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[Tavenraat, Mr. Jan Jacob]
TAVENRAAT (Mr. Jan Jacob), geb. 10 Dec. 1843 te Kleef als zoon van den
landschapschilder Johannes T., die volgt, en A n n a C a t h a r i n a v a n D i j c k ,
overl. te 's Gravenhage 11 Aug. 1913. Na het gymnasium te Kleef bezocht te hebben,
kwam hij in 1859 te Rotterdam en deed in den zomer van 1860 admissie-examen
zoowel voor de leidsche hoogeschool als voor het instituut van ingenieurs te Delft.
In September van dat jaar ging hij te Delft studeeren, doch in zijn tweede jaar werd
die studie afgebroken door de sluiting van het instituut. Daarna ging hij te Leiden in
de rechten studeeren, waar hij 28 Sept. 1872 promoveerde op een proefschrift:
Over de verplichting tot alimentatie van onechte kinderen. Daarna was hij korten
tijd werkzaam als adjunct-commies aan de provinciale griffie van Zuid-Holland, doch
werd 1 Jan. 1874 benoemd tot chef ter gemeente-secretarie te Rotterdam en 12
Jan. 1882 benoemde de raad hem tot gemeente-secretaris, als opvolger van J.L.
Nierstrasz, welk ambt hij 20 jaar zeer verdienstelijk bekleedde. Met ingang van 1
Jan. 1903 werd hem op verzoek eervol ontslag verleend, waarna hij zich te 's
Gravenhage vestigde.
Hij schreef in Woord en Beeld van 1898 een artikel bij het door Haverman
geteekende portret van burgemeester Mr. S.A. V e n i n g M e i n e s z en diens
necrologie in het Rotterdamsch Jaarboekje voor 1911. Zie in Rott. Jaarb. (1914) 2
vlg. het herdenkingsartikel door Mr. S. M u l l e r H z n . aan Tavenraat gewijd.
Wiersum

[Tavenraat, Johannes]
TAVENRAAT (Johannes), landschapschilder, geb. te Rotterdam 20 Mrt. 1809 als
zoon van den lakenverver J a n J a c o b T a v e n r a a t en P e t r o n e l l a
M a g d a l e n a C r o o s w i j c k , trouwt in 1841 te Meirsel in België met A n n a
C a t h a r i n a v a n D i j c k , overl. te Rotterdam 2 Apr. 1881. Hij werd aanvankelijk
voor den handel opgeleid en was eenigen tijd deelgenoot in de door Tollens gedreven
verfwarenzaak, doch volgde in 1839 definitief zijn neiging voor de schilderkunst, na
deze reeds eenigen tijd in het genootschap ‘Hierdoor tot Hooger’ beoefend te hebben.
Met zijn leermeester W.H. Schmidt trok hij naar Noord-Brabant (Ginneken) en in
den herfst naar Kleef, waar hij een poos bij B.G. Koekkoek werkte. Vervolgens
schilderde hij in 1840 en 1841 in de ateliers van Felix Bovie te Brussel en Eugéne
de Block te Antwerpen. Daarna woonde hij veelal te Kleef, waar zijn vrouw in 1855
stierf. In 1860 vestigde hij zich te Rotterdam, van waar uit hij groote reizen maakte
door Duitschland, Bohemen, Tirol en Zwitserland. Zijn werk kenmerkt zich volgens
Immerzeel ‘door een zeker romantisch waas en stelt veelal ochtend- en
avondstonden, stormen en dergelijke indrukwekkende natuurtafereelen voor’. Het
meeste van zijn werk kwam in duitsch particulier bezit, zoodat hij in Nederland vrijwel
onbekend bleef. Eerst Jan Veth vestigde in 1921 de aandacht op hem in een
Gidsartikel, terwijl in Oct.-Nov. 1931 van zijn werk een verzorgde tentoonstelling
werd gehouden in zijn vaderstad.
Zie: I m m e r z e e l e n K r a m m , De levens en werken der Hollandsche en
Vlaamsche schilders enz.; J a n V e t h , Een vergeten romanticus in De Gids (Oct.
1921), 160 vlg. en Catalogus van de tentoonstelling van schilderijen, aquarellen,
teekeningen en etsen van J. Tavenraat in het museum Boymans te Rotterdam
(1931).
Wiersum
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[Tecla]
TECLA, profeszuster in het windesheimsche klooster van Johannes den Dooper
(‘Domus Sancti Joannis Baptistae’) te Bronope of Brunnepe bij Kampen. Met twee
andere zusters, Aleid (conversin) en Ida geheeten, was zij gedurende drie
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jaren - van 1462 tot 1465 - werkzaam aan de reformatie van het niet tot de
congregatie van Windesheim behoorende vrouwenconvent Mariënberg bij Helmstadt.
Daar werd zij om haar kundigheden onderwijzeres: zij gaf aan jonge meisjes en
nonnen les in den zang en de gewone schoolvakken, met name in de latijnsche
grammatica, waarvan zij goed op de hoogte was. Toen zij en haar beide gezellinnen
naar het vaderland waren teruggekeerd, ontvingen zij namens de kloosterlingen
van Mariënberg een tweetal brieven vol dank, ‘tevens getuigende van de droefheid
die haar vertrek had veroorzaakt en de hartelijke liefde waarmede het aandenken
aan haar bewaard bleef’ (v a n S l e e ). Deze brieven met de twee antwoorden
daarop zijn in het Latijn geschreven en doen zien dat de schrijfsters zich in die taal
wel geenszins onberispelijk, maar toch met zekere vaardigheid wisten uit te drukken;
men kan de briefwisseling afgedrukt vinden in het Liber de reformatione
monasteriorum van J o h . B u s c h ed. K. Grube (Halle 1886), p. 624-627.
Zie: W. M o l l , Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de hervorming II, 2de st.
(Arnh. 1867), 246-247; J.C. v a n S l e e , De kloostervereeniging van Windesheim
(Leid. 1874), 139-140, 289-290, 324; J.G.R. A c q u o y , Het klooster te Windesheim
en zijn invloed II (Utr. 1876), 186-187, 205, 361, III (Utr. 1880), 206.
Brinkerink

[Teding van Berkhout, James John]
TEDING VAN BERKHOUT (James John), geb. te Amsterdam 4 Dec. 1814, overl.
aldaar 25 Juli 1880, zoon van J a n C o r n e l i s , zonder beroep, en C a t h a r i n a
I s a b e l l a L o w . Hij werd in 1831 als student in de phil. faculteit van het athenaeum
illustre te Amsterdam ingeschreven, in 1833 te Leiden. Daar promoveerde hij in
1839 in de rechtswetenschap op een proefschrift De mutata a Guilielmo IV regiminis
forma in Reipublicae Foederati Belgii provinciis post rerum conversionem anni 1747
en in 1843 tot doctor in de wis- en natuurkunde op een Dissertatio physica
inauguralis, de fluxubus thermo-electricis, acusmagneticae ope observatis.
Te Amsterdam vestigde hij zich als advocaat, en verkeerde met zijn broeder (later
jhr.) Mr. P.J. Teding van Berkhout, rechterlijk ambtenaar aldaar, in de kringen van
het reveil. Hij was secretaris van bestuurders der stads-tusschen- en burgerscholen,
oprichter der eerste school in de hoofdstad. In de politiek stond hij geheel aan de
zijde van Groen van Prinsterer. Met da Costa en anderen richtte hij de
antirevolutionnaire kiesvereeniging Nederland en Oranje op. Meermalen was hij
haar candidaat bij gemeenteraadsverkiezingen en de candidaat van zijn partij voor
de Tweede Kamer. Bij de eerste verkiezing na de inwerkingtreding der Gemeentewet
werd hij tot lid van den amsterdamschen gemeenteraad gekozen. Hij bleef dit tot
1869. Van 1857 tot 1866 was hij wethouder van openbare werken.
In 1873 werd hij tot lid der Tweede Kamer gekozen, wat hij tot zijn dood bleef.
Hoofdzakelijk nam hij daar deel aan besprekingen op technisch gebied en op
onderwijsgebied, waartoe de in zijn zittingstijd in behandeling komende lager-,
middelbaar- en hooger-onderwijswetten alle aanleiding gaven, en op koloniaal
gebied.
Van 1851 tot 1861 was hij ook leeraar aan het seminarie der Schotsche kerk te
Amsterdam, waar hij les gaf in logica en vaderlandsche geschiedenis.
Hij was gehuwd met C.C.A.E. A l e w i j n .
Geschriften: Toetsing der gronden, waarop art. 183 van het ontwerp van gewijzigde
grondwet door den hoogleeraar Hofstede de Groot bestreden wordt; De vraag, of
de methode, in de natuurkundige
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wetenschap gebruikt, bruikbaar kan geacht worden voor andere wetenschappen
(1866); Gedachten en wenschen omtrent de inrigting van het wiskundig onderwijs
op de scholen, waar middelbaar en voorbereiding voor hooger onderwijs gegeven
wordt (1866); Een kanaal van Amsterdam door de Geldersche vallei naar de
Boven-Waal (1879).
Zijn portret is gelithografeerd door J.H. Hoffmeister.
Zie: Archief-Groen van Prinsterer (Rijksarchief), Verzameling-Koenen
(Reveil-archief), Kuyper-archief (Dr. Abraham-Kuyper-stichtmg), De Standaard, De
Heraut (van Schwartz), Algemeen Handelsblad, Nieuw-archief der gemeente
Amsterdam; B. d e G a a y F o r t m a n , Dr. Mr. J.J. Teding van Berkhout (1814-80)
in Antirevolutionnaire staatkunde (1932).
de Gaay Fortman

[Teenstra, Marten Douwes]
TEENSTRA (Marten Douwes), geb. in den polder Ruigezand, gem. Oldenhove, 17
Sept. 1795, overl. te Ulrum 29 Oct. 1864. Als boerenzoon legde hij zich aanvankelijk
hier te lande op den landbouw toe, vertrok vervolgens naar O. Indië (1825), waar
de vooruitzichten hem niet gunstig bleken. Na zijn terugkeer werd hij benoemd tot
landbouwkundige in Suriname (1828), waar hij tevens aangesteld werd tot inspecteur
van bruggen, wegen en waterwerken ter hoofdstad. Ook bekleedde hij het
voorzitterschap van het daar opgerichte (1829) landbouwgenootschap ‘Prodesse
conamur’. In 1828-29 en later in 1833-34 bezocht hij .de westindische eilanden. In
1834 keerde hij naar Nederland terug.
Hij is een zeer vruchtbaar schrijver geweest, die in zijn tijd tot betere kennis van
onze bezittingen heeft bijgedragen. De belangrijkste geschriften zijn: De vruchten
mijner werkzaamheden gedurende mijne reis over de Kaap de Goede Hoop naar
Java en terug over St. Helena naar de Nederlanden (1829); De landbouw in de kol.
Suriname, I-II, met platenatlas (Groningen 1835); De nederl. W.I. eilanden in
derzelver tegenwoordigen toestand (Amsterd. 1836-37); Volksverhalen en legenden
van vroegere en latere dagen (1840); De negerslaven in de kol. Suriname en de
uitbreiding van het christendom onder de heidensche bevolking (Dordrecht 1842);
Bijdrage tot de ware beschouwing van de zoo hoog geroemde uitbreiding des
christendoms onder de heidenen in de kol. Suriname, toegewijd aan alle
philanthropen (Amsterd. 1844); Mentor, de getrouwe leidsman en raadgever voor
landverhuizers die naar N. Amerika willen vertrekken (1850); Beknopte beschrijving
van de nederl. overzeesche bezittingen (Gron. 1852); De kinderwereld, ernst en
luim (1852); Vluchtige beschouwingen van de hedendaagsche slavemijkwestie in
Nederland (Amsterd. 1856). Ook gaf hij uit den Landbouwk. almanak met artikelen
van zijn hand, en redigeerde met T.F. U i l k e n s het Tijdschrift voor land- en
tuinbouw.
Zie: West- Ind. Encycl. in voce.
Kossmann

[Tegelen, Bernard heer van]
TEGELEN (Bernard heer v a n ), werd in 1386 met de heerlijkheid Tegelen beleend,
bezat de Stalberg te Well (L.) en de voogdij der kerk te Arcen. Met hem stierf de
hoofdtak der van Tegelen's uit en kwam de heerlijkheid aan de van Holtmolen's.
Het wapen van Tegelen is volgens R i e t s t a p 's Armorial général: in rood drie
gouden leeuwen, waarboven een blauwe barensteel; gekroonde helm; helmteeken:
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een uitkomende gouden leeuw. Volgens S i e b m a c h e r II, 112: in blauw drie
zilveren leeuwen, zonder barensteel en tot helmteeken: een gouden leeuw. Bernard
van Tegelen zegelde in 1386 volgens de eerste beschrijving.
Zie: Maasgouw (1894), 35, (1899), 31; J a n V e r z i j l , Proeve eener
genealogische studie der opvolgende heeren van Tegelen en het kasteel Holt-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

1111

molen (Holtmühle) aldaar (m.s.); d e z ., Het kasteel Holtmühle te Tegelen en zijn
bewoners in De Nedermaas (Dec. 1929), 53.
Verzijl

[Tegelen, Gerard heer van]
TEGELEN (Gerard heer v a n ), broeder van Reinier I, die volgt, komt In 1232 als
getuige voor van graaf Willem van Kessel, toen deze de verklaring aflegde, dat de
abdij Altencamp of Camp voor haar armen- en ziekenhuis van den ridder Theoderich
Seeman eenige goederen in Volruch bij Breijell verworven had. Ook schonk hij met
toestemming van zijn gemalin en erven tot zijn zieleheil en dat zijner familie aan de
beide abdijen Camp en Ophoven ieder voor de helft den hof Ulrake, groot 40 morgen,
gelegen te Kaldenkirchen.
Zie: J o s e p h D e i l m a n n , Geschichte des Amtes Brüggen (Süchteln 1930) II,
6-7.
Verzijl

[Tegelen, Reinier I heer van]
TEGELEN (Reinier I heer v a n ), het oudste bekende lid dezer familie, wordt in 1202
vermeld als mmistreel; in hetzelfde jaar komt hij te Maastricht als getuige voor van
Graaf Otto I van Gelder, toen deze de verklaring aflegde leenman te zijn van hertog
Hendrik I van Brabant en dat hij van zijn leenen vervallen zou worden gerekend,
indien hij weigerde hem te dienen.
Zie: J a n V e r z i j l , Proeve eener genealogische studie der opvolgende heeren
van Tegelen en het kasteel Holtmolen (Holtmühle) aldaar (m.s.); Maasgouw (1896),
52; B o n d a m , Charterboek, no. 83, 276.
Verzijl

[Tegelen, Willem I heer van]
TEGELEN (Willem I heer v a n ), komt in 1255 als getuige voor van graaf Otto II van
Gelder, toen deze bekend maakte, dat hij te Rott, op de plaats van het kasteel, nu
's Gravendal genaamd, in het kerspel Asperden aan de Niers, een vrouwenklooster
der Cisterciënserorde heeft gesticht en aan hetzelve o.a. het patronaat der kerk te
Leuth (bij Venlo) en dat te Kessel (aan de Niers) geschonken heeft; Willem van T.
bezat ook de voogdij der kerk te Leuth en was daarin opvolger van ridder Johan
van Hinsbeck. Hij was 6 Febr. 1274 niet meer in leven. Zijn zuster E l i s a b e t h
komt 18 Febr. 1288 met haar echtgenoot H e n d r i k v a n K r i e k e n b e e k in een
oorkonde voor. Zijn kinderen waren: R e i n i e r , heer van Tegelen, die 17 Jan. 1288
met zijn echtgenoote G e r t r u d i s de voogdij der kerk te Leuth verkocht aan de
abdis en convent van 's Gravendal; en W i l l e m II, die als getuige met zijn broeder
voorkomt en in 1291 in twist was met genoemde abdij over het patronaat der kerk
te Leuth, welke twist 17 Aug. 1291 door abt Giselbert van Camp werd beslecht.
Zie: J a n V e r z i j l , Proeve eener genealogische studie der opvolgende heeren
van Tegelen en het Kasteel Holtmolen (Holtmühle) aldaar (m.s.); J a n V e r z i j l ,
Het Kasteel Holtmühle te Tegelen en zijn bewoners in De Nedermaas (Dec. 1929),
53; Maasgouw (1896), 35-36; R o b e r t S c h o l t e n , Das Cistercienserinnen-Kloster
Grafenthal zu Asperden, oorkonden no. 11, 28, 51; 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, 374, 379; B o n d a m ,
Charterboek, no. 86, 500.
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Verzijl

[Terveer, Didericus]
TERVEER (Didericus), geb. te Amsterdam 9 Juli 1778, overl. te Breda 15 Jan. 1848,
werd proponent onder de classis van Utrecht 5 Maart 1799, predikant te Utrecht 5
Maart 1799, predikant der Nederl. Hervormde Gemeente te Zoelmond 1799,
Dubbeldam 1802, Maarssen 1806, Breda 1819, emeritus 1 Januari 1843. Hij huwde
te Utrecht 24 Juni 1799 A l e t t a L e n s , ged. te Amsterdam 2 Juni 1775, overl. te
Breda 12 Oct. 1871; beiden zijn begraven te Ginneken.
van Beurden

[Tets, jhr. Gerard Frederik van]
TETS (jhr. Gerard Frederik v a n ), geb. te Haarlem 19 Mrt. 1815, overl. te Heemstede
16 Jan. 1888, was de tweede zoon van jhr. Mr. D.A.W. van
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Tets van Goudriaan, die volgt, en W.E.C. H a h n .
Hij ging, na de middelbare school afgeloopen te hebben, in het vak der belastingen.
Hij bracht het tot controleur van het buitengewoon zegel te Amsterdam en werd als
zoodanig op verzoek eervol ontslagen bij Koninklijk besluit van 7 Nov. 1842 en
vestigde zich te Haarlem.
Hij werd in het district Haarlem 17 Sept. 1850 tot lid der Provinciale staten van
Noord-Holland gekozen en op 14 Juli 1852 door zijn medeleden tot lid van
Gedeputeerde staten dier provincie. Reeds spoedig was hij, vooral nadat Mr. G. de
Vries in 1858 tot griffier der Staten en nog meer nadat deze in 1862 Noord-Holland
verlaten had, de meest Invloedrijke, als het ware de ziel van het bestuur van
Noord-Holland, hoewel ook andere leden, als Heydanus en Westerwoudt, goede
krachten waren.
Een bewijs, hoezeer zijn bekwaamheid op prijs gesteld werd, was, dat nadat hij
als het oudste der te Haarlem woonachtige leden van Gedeputeerde staten op 15
Sept. 1879 met ingang van 1 Oct. d.a.v. belast was met de waarneming der functie
van commissaris des Konings in Noord-Holland, hij bij Koninklijk besluit van 28 Sept.
met ingang van denzelfden 1 Oct. tot die betrekking geroepen werd. Hij nam deze
benoeming niet aan, in het bijzonder met het oog op zijn gezondheid (hij was ten
gevolge van een val van zijn paard in 1856 mank) en 10 Nov. d.a.v. werd met ingang
van 15 Dec. een ander benoemd. Hij heeft het commissariaat dus 2½ maand
waargenomen.
Hij was als waterstaats-specialiteit bijzonder bevriend met de in Noord-Holland
dienende ingenieurs van den rijks waterstaat, zeer speciaal apprecieerde hij J.F.W.
Conrad (dl. II, kol. 320). Deze had, nadat de plannen voor een kanaal van Amsterdam
naar de Waal door de Geldersche Vallei en eenige andere van Tak van Poortvliet
(dl. IV, kol. 1295) in de Tweede Kamer verworpen waren, medegewerkt aan de
plannen, van Klerck (dl. II, kol. 682) tot den aanleg van een Merwedekanaal,
waarmede Amsterdam geenszins ingenomen was. Nu stelden Gedeputeerde staten,
aan wie evenals aan de andere colleges van dien naam in de provinciën, waar nog
geen provinciale waterstaat was( de rijks ingenieurs namen dien dienst bij den
hunnen waar), was medegedeeld, dat zij met ingang van 1 Jan. 1882 niet meer over
de rijksingenieurskonden beschikken, als ingenieur van den nieuw op te richten
provincialen waterstaat voor: 1. den ingenieur van den rijks waterstaat B.
Hoogenboom, 2. den kapitein der genie J. Scholtens. Ten einde Conrad
onaangenaam te zijn, werd op 4 Nov. 1881 de tweede op de voordracht met 33 van
de 64 stemmen gekozen. Hierin vond van Tets aanleiding, denzelfden dag zijn
ontslag als Gedeputeerde te nemen. Op 8 d.a.v. werd hij met groote meerderheid
opnieuw gekozen, maar hij deelde mede, dat hij de herbenoeming niet aannam
omdat de reden waarom hij ontslag genomen had, niet was weggenomen. Hij bleef
tot zijn overlijden lid der Staten.
Hij was van 1874 tot 1886 president van de Hollandsche maatschappij der
wetenschappen te Haarlem, een functie, die na hem steeds door den commissaris
des Konings (der Koningin) in Noord-Holland is waargenomen.
Ramaer

[Tets van Goudriaan, Mr. Arnold Willem Nicolaas van]
TETS VAN GOUDRIAAN (Mr. Arnold Willem Nicolaas v a n ), geb. te 's Gravenhage
27 Mrt. 1771, overl. aldaar 5 Jan. 1837, was de zoon van Mr. A r n o l d A d r i a a n
v a n T e t s en W i l h e l m i n a J a c o b a H a r t i n g h .
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Hij werd 17 Mrt. 1787 te Leiden als student ingeschreven en promoveerde in de
rechten 19
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Juni 1791 op een dissertatie De legum poenalium requisitis et proportione poenarum.
Hij was eerst advocaat te 's Gravenhage, maar verhuisde in 1794 naar Dordrecht,
waar hij in dat jaar pensionaris der stad werd. Hij werd het volgend jaar als zoodanig
afgezet. Op 22 Oct. 1807 werd hij benoemd tot commissaris der verponding te
Sliedrecht, met vergunning te Dordrecht te blijven wonen. Bovendien was hij
secretaris van de Alblasserwaard en ontvanger der stad Dordrecht.
Hij werd lid van het voorloopig bestuur, dat op 19 Nov. 1813, den dag waarop de
fransche bezetting uit Dordrecht wegtrok, aldaar gevormd werd. Kort daarna, 3 Dec.,
werd hij door den Souvereinen Vorst benoemd tot de belangrijke betrekking van
commissaris-generaal in het departement Monden van de Maas (ongeveer het
tegenwoordige Zuid-Holland). In andere departementen waren twee
commissarissen-generaal, maar hier was hij de eenige.
Op 6 Apr. 1814 werd hij met ingang van 20 d.a.v. benoemd tot gouverneur van
Noord-Holland en verhuisde hij dus naar Haarlem. Deze provincie en Zuid-Holland
werden geheel als de overige provinciën bestuurd door een gouverneur en
Gedeputeerde staten, maar alleen voor de keuze van leden der Tweede Kamer
was Holland één provincie. Men had dit zoo ingericht omdat men bevreesd was,
dat Amsterdam, dat meer zielen had dan het overige Noord-Holland, de keuze van
alle leden der Tweede Kamer uit die provincie aan zich zou trekken. De Staten
vergaderden daarom gezamenlijk, het eene jaar te Haarlem onder van Tets, het
andere te 's Gravenhage onder zijn ambtgenoot voor Zuid-Holland.
In Noord-Holland heeft van Tets uitstekenden arbeid verricht. Hij was even
werkzaam als energiek en had een groot aandeel in de totstandkoming van het
groote Noordhollandsch Kanaal. Koning Willem I, die zich veel met alle zaken, in
het bijzonder de waterstaatszaken, inliet, was ook door de voeling, die hij in dezen
met van Tets had, zeer met hem ingenomen en het was dan ook op den zeer
bepaalden wensch van den Koning, dat hij, hoewel schoorvoetend, er in toestemde,
minister van Financiën te worden, waartoe hij 6 Mei 1828 met ingang van 10 Juni
d.a.v. benoemd werd.
Door zijn groote welsprekendheid had hij het oor der beide Kamers, maar velen
werden langzamerhand van oordeel, dat hij weinig om de volksvertegenwoordiging
gaf en het er hem slechts om te doen was, de tevredenheid van den Vorst te
behouden.
Bij het onderzoek der tweejarige begrooting in het najaar van 1828 werd in het
voorloopig verslag der Tweede Kamer gevraagd, welke bestemming gegeven was
aan de som, op de loopende begrooting uitgetrokken ten behoeve der Maatschappij
ter begunstiging van volksvlijt. Hij antwoordde, dat hij bij de vele bezigheden geen
tijd gehad had, dit na te gaan. Het brusselsche blad Le Courier des Pays-Bas deelde
toen drie geheime Koninklijke besluiten mede, waarbij ‘sur le million de l'industrie’
aan den koningsgezinden journalist Libry Bagnano ƒ 85.000 uitgekeerd was. Door
deze mededeeling werd de positie van den Koning in België zeer verzwakt.
Niettegenstaande de geheimzinnigheid, door zijn voorganger Appelius (dl. VII,
kol. 16) ingevoerd, sloot het budget nog niet. Daarom stelde van Tets voor, opcenten
op de hoofdsom van den aanslag der grondbelasting te heffen. Dit werd 27 Nov.
1829 met 51 tegen 43 stemmen verworpen.
Het amortisatie-syndicaat, dat van Tets bij zijn optreden als minister vond en
waarvan hij uit hoofde
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van zijn ambt voorzitter was, beheerde een groot deel der rijksfinanciën, o.a.
verreweg het grootste deel der waterstaats-objecten, die ook door niet deskundig
beheer jammerlijk verwaarloosd werden. Het syndicaat dreef op de domeinen, die
inkomsten gaven, maar deze lagen grootendeels in België, en het gevolg was, dat
het sedert Sept. 1830 in plaats van winst verlies opleverde, zoodat er niets
geamortiseerd werd. Daar de Koning volgens art. 60 der Grondwet het beheer van
de koloniën had zonder inmenging der Staten-Generaal, werden gewaagde en
geheime financieele goocheltoeren tusschen het departement van koloniën, het
syndicaat en de Nederlandsche Handelmaatschappij uitgevoerd, en van Tets was
hierin den Koning steeds ter wille, hetgeen dezen, die sedert 1833 het zeer kostbare
stelsel van lijdelijk verzet tegen de groote mogendheden doordreef, bijzonder
aangenaam was. Het geluk diende in zoover, dat Indië ten gevolge van het
cultuurstelsel sedert 1834 steeds meer baten opleverde. Toch wist niemand, zelfs
van Tets niet, hoe het eigenlijk met onze financiën stond, en niettegenstaande die
baten uit Indië nam het deficit voortdurend toe. Het is bekend, dat in tijden van oorlog
de uitgaven, waaronder vele onnoodige, snel stijgen, en van Tets deed niets om
hieraan tegemoet te komen.
De Bosch Kemper schrijft over v.T. (Gesch v. Ned. na 1830 II, 448): ‘Hetgeen zijn
stijl kenmerkte, was ook zijn karakter. Als gulle gastheer wist hij de onstandvastige
leden der Staten-Generaal al pratende in hun zwak te tasten, zoodat zij niet
tegenstemden, de degelijke sprekers ontweek hij in het debat, of maakte zich met
een algemeene phrase van hun beantwoording af Zeker is het, dat onder zijn
ministerie het krediet van den Staat in zeer moeilijke tijden is opgehouden; dat de
nederlandsche regeering zonder eenige medehulp van buitenlandsche bankiers
steeds genoegzaam geld heeft kunnen leenen, en dat zij zelfs in 1836 een leening
van 4% tegen 93% gedeeltelijk heeft kunnen plaatsen, nadat men jaar aan jaar
geleend had. Dat alles geschiedde niet zonder financieele staatsmanskunst, maar
het is nog de vraag of van Tets van al de financieele plannen tusschen 1830 en
1837 de ontwerper was, en of ons krediet wel staande zou zijn gehouden buiten de
koloniale bijdragen, die na 1834 in de schatkist vloeiden.’
Van Tets overleed na een ziekte van 14 dagen.
Hij huwde in 1799 C o r n e l i a G e v a e r t s , bij wie hij een dochter had.
Ramaer

[Tets van Goudriaan, jhr. Mr. Dirk Arnold Willem van]
TETS VAN GOUDRIAAN (jhr. Mr. Dirk Arnold Willem v a n ), geb. te Dordrecht 15
Sept. 1785, overl. te Haarlem 31 Mrt. 1853, was de zoon van A d r i a a n
J o h a n n e s v a n T e t s (halfbroeder van den vorige) en C o r n e l i a R e e s . Hij
werd te Leiden als student ingeschreven 16 Sept. 1804 en promoveerde aldaar in
de rechten 14 Oct. 1807 op stellingen.
Op 19 Nov. 1813 werd hij lid van den voorloopigen raad van Haarlem. Ook verder
is hij tot de invoering der directe verkiezingen ingevolge de gemeentewet in Sept.
1851 lid van den raad dier stad gebleven.
Op 11 Dec. 1816 werd hij benoemd tot rechter in de rechtbank van eersten aanleg
te Haarlem, op 20 Oct. 1827 werd hij rechter ter instructie aan en 8 Sept. 1834
president van die rechtbank. Op 16 Sept. 1838 werd hij benoemd tot president van
de haar vervangende arrondissements-rechtbank.
Hij werd 1 Juni 1827 door den raad der stad Haarlem tot lid der Provinciale staten
van Holland gekozen. Op 25 Nov. 1840 werd dit lichaam verdeeld en werden de
leden voor Haarlem bij
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Noord-Holland ingedeeld. Bij zijn aftreden in 1847 verzocht hij niet weer in
aanmerking te komen en werd hij 1 Juni van dat jaar vervangen.
Hij was verontwaardigd over de vele aanvallen, die, somtijds met, somtijds zonder
grond, op zijn oom, den minister, (die voorgaat) gedaan werden. Hij schreef om die
aanvallen te wederleggen in 1835 een brochure, waarin hij hem en het geheele
ministerie verdedigde. De eerste druk kwam anoniem, de tweede met zijn naam uit.
Op 4 Juni 1845 deed een fotograaf, die meende zich over hem als president te
beklagen te hebben, een aanslag op zijn leven, die gelukkig goed afliep.
Zijn oom had nooit van adel willen worden en daarom deed hij daarvoor ook geen
moeite, maar in het jaar van diens overlijden, 1837, verkreeg hij zijn opneming in
den adel van Holland. Hij erfde de heerlijkheid Goudriaan in hetzelfde jaar van dien
oom en noemde zich sedert daarnaar.
Hij huwde 5 Jan. 1810 W i l h e l m i n a E v a C h r i s t i n a H a h n , dochter van
Mr. J.G.H. H a h n (dl. VIII, kol. 666), geb. 10 Aug. 1787, overl. 7 Apr. 1864, bij wie
hij 2 zonen had, G.F., die voorgaat, en J.G.H., die volgt.
Ramaer

[Tets van Goudriaan, jhr. Mr. Jacob George Hieronymus van]
TETS VAN GOUDRIAAN (jhr. Mr. Jacob George Hieronymus v a n ), geb. te Haarlem
7 Dec. 1812, overl. te Nijmegen 14 Mrt. 1885, was de oudste zoon van jhr. Mr.
D.A.W. van Tets van Goudriaan, die voorgaat, en W.E.C. H a h n . Hij werd 24 Juni
1830 te Leiden als student ingeschreven en promoveerde aldaar 3 Juni 1836 in de
rechten op een dissertatie Historia muneris Consiliari Pensionarii Hollandiae. Hij
zette zich als advocaat te 's Gravenhage neder en werd 15 Jan. 1838 commies van
Staat bij de Eerste Kamer, 26 Jan. 1841 referendaris 2e klasse bij den Raad van
State en klom 9 Juli 1843 tot de 1e klasse op.
Op 19 Nov. 1852 werd hij benoemd tot commissaris des Konings in Zeeland. Hier
had hij, ook door den omgang in dienstzaken met A. Caland (dl. V, kol. 67) en later
met J.A. Beijerinck (dl.I, kol. 334) goede gelegenheid, zich van de geheimen van
den waterstaat op de hoogte te stellen, wat hem goed te stade kwam toen hij op 18
Mrt. 1858 als minister van Binnenlandsche Zaken opgenomen werd in het kabinet
Rochussen (dl. II, kol. 1217)-van Bosse (dl. IV, kol. 258).
Hij heeft in het jaar van zijn optreden een nieuwe verdeeling van het rijk in
kiesdistricten voor de Tweede Kamer, die reeds in 1855 had moeten geschieden,
weten tot stand te brengen. Het aantal leden werd van 68 op 72 gebracht en er werd
niet, zoo als bij elke volgende nieuwe verdeeling, over partijdigheid ten voordeele
der partij van den minister geklaagd.
Een regeling met de Maatschappij van weldadigheid, gesticht door J. van den
Bosch (dl. II, kol. 221), die reeds jaren hangende was, werd door van Tets tot een
goed eind gebracht. De koloniën Ommerschans en Veenhuizen werden als
bedelaarsgestichten door het rijk overgenomen, Frederiksoord bleef aan de
maatschappij en werd een landbouwkolonie. De maatschappij ontving daarvoor 3½
millioen en kwijtschelding van haar schulden aan het rijk.
Verder hield hij zich bezig met het spoorwegvraagstuk, waarin wij bij België en
andere beschaafde landen zoozeer ten achter waren. Hij diende een wetsontwerp
in tot het verleenen van concessies voor den aanleg en de exploitatie van een
spoorwegnet aan twee maatschappijen, een voor het noorder-, een voor het
zuidernet. Dit ontwerp werd in de vergadering der Tweede Kamer van 19 Nov. 1859
met 39 tegen 32 stemmen aan-
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genomen, maar in die der Eerste Kamer van 8 Febr. 1860 met 20 tegen 17 stemmen
verworpen. Het geheele kabinet verzocht na deze beslissing ontslag, dat bij Koninklijk
besluit van 23 Febr. 1860 verleend werd.
Op 14 Mrt. 1861 werd van Tets in het kabinet J.P.P. van Zuylen-Loudon (dl. III,
kol. 790) opgenomen, ditmaal als minister van Financiën.
Een door hem voorgestelde wijziging der postwet; waarin het uniformport van 5
cent voor brieven van minder dan 15 gr. was opgenomen, werd 30 Apr. 1861 door
de Tweede Kamer met 54 tegen 6 stemmen aangenomen, maar 31 Mei d.a.v. in
de Eerste Kamer met 20 tegen 12 stemmen verworpen. Niet vele jaren later werd
daartoe toch besloten, nog later tot brieven tot 20 gr. uitgebreid.
Bij de behandeling der staatsbegrooting voor 1862 werd hem verweten, dat hij
niet genoeg aandrang tot bezuiniging op zijn ambtgenooten had uitgeoefend, een
verwijt, dat menig minister van Financiën heeft moeten hooren. Ook werd hem
toegevoegd, dat hij geen financieele specialiteit was, hij antwoordde, zich daarvoor
niet uit te geven, maar dat menigeen onder zijn voorgangers dit evenmin was.
Eindelijk verweet men hem, dat de hypotheekbewaarder K.F.C. baron van Hemert
tot Dingshof, die als zoodanig van het publiek jaren lang te veel gevorderd had,
naar Amsterdam, een zeer voordeelige bewaring, verplaatst was. Hij verdedigde
zich door te zeggen, dat dit geval zich geheel onder zijn ambtsvoorganger van Hall
(dl. VII, kol. 517) had afgespeeld. De zaak was, dat van Hemert eens den notaris
F.J.M. Rits van zijn kantoor heeft gezet omdat deze meende, hem te veel te moeten
betalen. Toen heeft Rits alle akten onder zijn berusting uit van Hemert's tijd
nagegaan, gevonden, dat hij dikwijls te veel rekende en hem daarover aangeklaagd.
Onderwijl was van Hemert van 's Hertogenbosch naar Amsterdam verplaatst. Daar
werd hij op verzoek van den officier van justitie te 's Hertogenbosch gevangen
genomen, maar op bevel van den president der rechtbank te Amsterdam den
volgenden morgen in vrijheid gesteld. Er werd aangenomen, dat de te veel gevraagde
sommen aan verkeerde wetsinterpretatie maar niet aan oneerlijkheid te wijten waren.
Daar er verder geen klachten over van Hemert waren ingekomen, had van Tets
hem te Amsterdam gelaten. Zeker kon, waar de justitie zich niet met de zaak inliet,
van Tets geen verwijt in dezen treffen. Maar door de grieven of zoogenaamde
grieven stemden velen tegen zijn begrooting, die met 35 tegen 31 stemmen
aangenomen werd. Wel was 14 Dec. te voren de begrooting van zijn ambtgenoot
van Binnenlandsche Zaken van Heemstra (dl. III, kol. 558) met 37 tegen 33 stemmen
verworpen, maar het kabinet vond hierin nog geen reden tot aftreding, omdat deze
verwerping het gevolg geweest was van een onzuivere stemming, daar behalve de
liberalen 5 anti-revolutionnairen en 2 conservatieven tegenstemden omdat zij van
oordeel waren, dat van Heemstra de schoolwet in te liberalen zin toepaste. Maar
nu werd 21 Dec. een amendement van ter Bruggen-Hugenholtz aangenomen met
37 tegen 25 stemmen, om het hoofdstuk Onvoorziene uitgaven met ƒ 50.000 te
verminderen, en dit werd als een votum van wantrouwen opgevat, zoodat het kabinet
ontslag verzocht, hetgeen 31 Jan. 1862 verleend werd.
Sedert heeft van Tets, hoewel hij eenige malen conservatief candidaat voor de
Tweede Kamer geweest is, geen politieke rol meer gespeeld.
Hij huwde 26 Oct. 1843 C a t h a r i n a D a -
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n i ë l a baronesse v a n S l i n g e l a n d t , geb. 13 Apr. 1819, overl. 28 Aug. 1858,
bij wie hij 6 zonen en een dochter had.
Ramaer

[Theodorici, Cornelius of Dirksz]
THEODORICI (Cornelius) of D i r k s z ., geb. te Mierde, N. Br., 1524, overl. te
Antwerpen 1556, was eerst novice in het kartuizerklooster bij Antwerpen. Hij had
het kloosterhabijt nog niet ontvangen, toen de Kartuizers wegens oorlog hun klooster
moesten verlaten en een toevlucht vonden bij de Bernardiinen of Cisterciënsers van
Potklooster te Antwerpen. Op aandrang van den prior der Kartuizers werd Cornelis
Theodorici aldaar aangenomen en met het habijt der orde bekleed, 30 Dec. 1542.
Na zijn professie 1543 en priesterwijding 1547, bekleedde hij in het klooster het
ambt van novicenmeester, cantor en bursarius. Op verzoek van den buitengewonen
visitator der orde, den abt van St. Bernard, werd hij aangesteld tot prior van het
klooster Mariënhof te Zierikzee en 28 Oct. 1554 aldaar ingeleid door den prior van
Potklooster, Everardus Bacx. Na een bestuur van slechts een jaar, keerde hij naar
het klooster te Antwerpen terug, waar hij kort daarna overleed.
Zie: Graf- en gedenkschriften prov. Antw. IV, 218, 226.
Fruytier

[Theodoricus, genaamd Guessen]
THEODORICUS genaamd G u e s s e n , wijbisschop van de orde der
Augustijnen-Eremieten, was professor der theologie, toen hij tot bisschop werd
verheven met den titel van Rose, Rossensis, 1 Juli 1414. Hij verkreeg verlof om als
wijbisschop van Luik op te treden (E u b e l , Hierarchia Cath. I, 444, II, 307). Wijdingen
door hem verricht te Zoutleeuw, Leuven, Namen, zijn bekend. 1433 wijdde hij de
kerk der Augustijnerkanunniken te Woensel op de Haeghe (W i c h m a n s , Brabantia
Mariana, 825).
Hij overleed te Luik 16 April 1433 en werd aldaar in de kerk der Kruisheeren
begraven.
Zie: P. K e l l e r , Index episcoporum ordinis Erem. St. Augustini Germanorum
(Münnerstadt 1876), 22; Revue Bénédictine XXI (1904), 281, XXIX (1912), 336-38;
H a b e t s , Gesch. bisdom Roermond I, 243; S c h u t j e s , Gesch. bisdom's
Hertogenbosch V, 946; E u b e l , Hierarch. Cath. II, 248, 307.
Fruytier

[Theunisz, Jan]
THEUNISZ (Jan), gelatiniseerd J o h a n n e s A n t (h)o n i i of A n t (h)o n i d e s , geb.
te Alkmaar 1569, overl. te Amsterdam tusschen 1635 en 1640, o.a. hebraïcus,
arabicus, boekverkooper en pamflettist. Waarschijnlijk stamde hij van eenvoudige
ouders en behoorde hij reeds van huis uit tot de volgelingen van Menno; in zijn
geboorteplaats Alkmaar bestond althans een bloeiende Doopsgezinde Gemeente.
Zijn vader was vermoedelijk een zekere T h e u n i s J a n s z ., die in 1595 uit de
Doopsgezinde Gemeente der oude Friezen te Alkmaar werd gebannen, omdat hij
in een ‘vermaanbrief’ had aangedrongen op het sluiten van vrede tusschen de
verschillende partijschappen onder de Doopsgezinden. Toen Jan Theunisz ongeveer
20 jaar oud was, leerde hij van Ludolphus Potterus (dl. II, kol. 1125), den rector van
de latijnsche school te Alkmaar en o.a. leermeester van den doopsgezinde Cornelis
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Drebbel en van Metius, de allereerste beginselen van het Latijn en kreeg hij de
beschikking over diens studievertrek. Eenige jaren daarna liet hij zijn oorspronkelijk
beroep van garentwijnder geheel varen, begaf zich naar Leiden en volgde de lessen
van Nicolaas Stochius, den rector van de latijnsche school aldaar. Reeds den 16den
Febr. 1593 liet hij zich als studiosus artium liberalium aan de leidsche universiteit
inschrijven (‘Joannes Antonii Alkmarianus’), waarna hij zich vooral toelegde op de
studie van het Latijn, Grieksch en Hebreeuwsch.
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Hij woonde ten huize van Rudolph Snellius(dl. VII, kol. 1152), hoogleeraar in de
wiskunde, tevens kenner van het Hebreeuwsch, die vele studenten herbergde. Sinds
1597 bestudeerde hij ten huize van Franciscus Raphelengius ook het Arabisch. In
hetzelfde jaar maakte hij een reis door Frankrijk en voltooide hij na Raphelengius'
dood in diens huis nog een arabisch handschrift, hetwelk hij in handen van
Raphelengius' zonen achterliet. Den 28sten Mei 1599 liet hij zich als poorter te
Leiden inschrijven (als een zijner borgen fungeerde de bekende boekverkooper Jan
Paets Jacobsz, die in 1602 den zoon van Raphelengius zou opvolgen als
academiedrukker), na kort te voren met M e y n s g e D i r k s d r . te zijn getrouwd.
In 1600 begon hij een drukkerij en boekverkooperszaak ‘bij de Vischbrugge’, d.i. op
den Nieuwen Rijn te Leiden. Blijkbaar is hij dezelfde als J o a n n e s A n t o n i i , die
bij L e d e b o e r (Alfabetische Lijst, 6) voorkomt als werkzaam in 1600 en wonende
‘op de Rhijn’. Van zijn pers kwamen voornamelijk nieuwstijdingen in den toenmaals
gebruikelijken quartovorm, Geuse-liedekens en bundels geestelijke liederen (Vijf
geestlicke Liederen 1600; Verscheyden Schriftuerlijcke Liedekens 1603); in de
laatste komen verscheidene gedichten voor, die onderteekend zijn met de zinspreuk
‘Jaecht nae t' best’ en waarschijnlijk uit de pen van den drukker zelf zijn gevloeid.
Verder herdrukte Jan Theunisz een werkje van Goornhert, getiteld Clocke-gheslagh
teghen den smoockenden brandt eender gemackelicker Secte ontsteecken Anno
1574 (1601). Een door hem vervaardigde genealogie van het voorgeslacht van Prins
Maurits - opgehangen in de Leidsche Bibliotheek - noemt hij zelf ‘mei erga bonas
litteras et illius Excellentiae perpetuum monumentum’. Intusschen gaf hij ook
gedurende korten tijd te zijnen huize met permissie van de leidsche magistraat
privaatles in het Hebreeuwsch, waarvoor hij van de stad een zekere vergoeding
ontving, doch hij moest deze lessen in verband met zijn materieele omstandigheden
spoedig staken. In het begin van 1604 vestigde Jan Theunisz, die inmiddels twee
maal was hertrouwd (in 1602 met M e t g e n C l a a s d r . en in 1603 met T r i j n t g e
A d r i a a n s d r .) en aan zijn drukkerij een lettergieterij had verbonden, zich te
Amsterdam, waar hij den 4den Mei van genoemd jaar den eed als poorter deed.
Zijn boekverkoopersadres aldaar luidt ‘over Jans kerck’, zoodat wij zijn woonplaats
moeten zoeken in de tegenwoordige Zandstraat of Zanddwarsstraat tegenover de
Zuiderkerk. In Amsterdam drukte Jan Theunisz o.a. het Waterboexken van Caspar
Coolhaas voor den boekverkooper Cornelis Claasz (1604? of reeds eerder te
Leiden?), verder een Comptoir Almanach van denzelfden schrijver (1606), Spieghel's
Byspraax Almanak (1606?) en enkele doopsgezinde werkjes. Op 8 Juni 1605 sloot
hij een contract met den schilder Hans Rem, waarbij Jan Theunisz beloofde
buitenshuis geen ‘toletten’ te zullen laten schilderen dan door Rem (protocol van
den notaris Lieven Heylinck te Amsterdam). Ook vertaalde hij in 1606 een werkje
van den engelschen godgeleerde Hugh Broughton (zie kol. 106) uit het Hebreeuwsch
onder den titel Antwoort op een Hebreuschen brief van een Jode, begeerichlijck
vereyschende onderwijs des Christen geloofs ... door Jan Theunissen, dat hij evenals den oorspronkelijken hebreeuwschen tekst, getiteld Parsjegen nisjtawan
iesj ' bri etc. - volgens zijn eigen getuigenis zelf drukte. Een aantal andere
hebreeuwsche werkjes van Broughton, die in 1605-06 te Amsterdam zijn verschenen,
schijnen eveneens van de pers van Jan Theunisz
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afkomstig te zijn. Indien dit juist is, moet Jan Theunisz als de eerste amsterdamsche
drukker aangemerkt worden, die met hebreeuwsche lettertypen drukte. Een grieksche
vertaling van voornoemd werkje, getiteld Μεταφϱαος Πονηματιου έχδοϑεντος έβϱαϊοτι
etc. waarin ook hebreeuwsche lettertypen voorkomen, werd in hetzelfde jaar 1606
door den amsterdamschen drukker Jodocus Hondius (dl. VIII, kol. 809) uitgegeven.
Het schijnt dat Broughton ten huize van Jan Theunisz kennis maakte met den
portugeeschen Jood David Parar, die daarna een openbaar dispuut hield met
Broughton vermoedelijk in de latijnsche school te Amsterdam. In 1611 verscheen
nog te Amsterdam de vertaling van een boekje van Hugh Broughton uit het Engelsch
onder den titel Eenighe schoone en sekere bewijsredenen om den grondt van den
Bijbel te bevestigen... door een Liefhebber der Waerheyt. Wellicht verschuilt Jan
Theunisz zich onder dit pseudoniem.
Intusschen had laatstgenoemde blijkbaar al spoedig zijn drukkerij te Amsterdam
aan kant gedaan en legde hij zich meer en meer op het Arabisch toe, vooral nadat
hij in 1609 in de straten van Amsterdam een Mohammedaan had ontmoet met name
Abdoel Aziz ibn-Mohammed, secretaris van den maroccaanschen gezant Ahmed
ibnAbdallah. Hij verschafte dezen gedurende vier maanden op zijn kosten huisvesting
en leerde toen - naar hij zelf zegt - meer Arabisch dan hij in een jaar in Marocco zelf
had kunnen leeren. In 1610 bood Jan Theunisz aan de Staten van Holland een door
hem arab.-lat. vervaardigd handschrift aan over den Christelijken godsdienst en
den Koran, hetwelk zich thans nog in het Leidsche archief bevindt (zie
O v e r v o o r d e , Catalogus van de Bibliotheek over Leiden en Omgeving, no. 7457);
in het (eveneens arab.-lat.) voorwoord gaf hij te kennen gaarne een leerstoel in het
Arabisch te wenschen. De Staten schonken Jan Theunisz hiervoor een gratificatie
van ƒ 200 (Res. dd. 20 Dec. 1610). Nog in hetzelfde jaar bewerkte hij de Psalmen
en de vier Evangeliën in het Arabisch en vertaalde hij het grootste gedeelte van den
Koran, waarvan hem een exemplaar door Abdoel Aziz was geschonken. Ook
vertaalde hij voor de regeering een brief van den turkschen admiraal Khalil Pasja
‘uytte arabische sprake’ in het Nederlandsch. Het volgend jaar gaf hij bij Jodocus
Hondius te Amsterdam een werkje uit, getiteld Doctissimorum quorundam hominum
de arabicae linguae antiquitate dignitate et utitilate testimoni publica. Una cum
interpretatione Latina partis Azoarae primae Alcorani ad verbum elaborata et in
gratiam illius linguae studiosorum edita, opere et impensis Joh. Anthonii F.
Alcmariant, waarbij hij zelf den arabischen tekst schreef. Verder verscheen in 1612
bij de plantijnsche drukkerij te Leiden D. Pauli Apostoli Epistola ad Titum, Arabicae;
cum Ioannis Antonidae Alcmariani interlineani versione Latina ad verbum. Den
arabischen tekst daarvan had hij ontleend aan een handschrift, dat hem uit Oxford
was toegezonden door bemiddeling van Mattheus Sladus, (dl. II, kol. 1323). den
rector van de latijnsche school te Amsterdam. Dit h.s. bevatte nog meer brieven
van Paulus en die van Johannes, welke Jan Theunisz eveneens zou hebben
uitgegeven, indien de engelsche arabicus William Bedwell bedoeld h.s. niet herkend
had als het afschrift van een hem toebehoorend manuscript. Jan Theunisz verkreeg
toen geen toestemming voor de uitgave (vgl. over de kennismaking van Jan Theunisz
met Bedwell een brief van den laatste aan Raphelengius, gepubl. in de Briefwisseling
van H u g o d e G r o o t
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ed. P.C. M o l h u y s e n , Rijks-Geschiedk. Publ. 64, I (1928), 217). Uit de genoemde
arabische werken blijkt echter, dat Jan Theunisz zich een deugdelijke kennis van
het Arabisch nog niet had verworven: zijn orthografie laat te wenschen over en hij
maakt vele grammatische fouten. Ten slotte had een door hem in Febr. 1612 bij de
curatoren van de leidsche universiteit ingediend request succes: den 3den Maart
d.a.v. werd hij tot lector in het Arabisch benoemd aan genoemde universiteit,
voorloopig voor een jaar tegen een belooning van ƒ 150. Op een door hem d.d. 8
Nov. 1612 ingediend verzoek om definitief als professor te worden aangesteld, werd
evenwel afwijzend beschikt in verband met zijn geringe kennis van het Latijn; men
wilde hem slechts voor het volgende jaar wederom als lector toelaten tegen een
belooning van ƒ 200 's jaars. Intusschen werd in Febr. 1613 Thomas Erpenius (dl.
VIII, kol. 495) tot professor in het Arabisch benoemd en ontving Jan Theunisz den
8/9 Mei 1613 ƒ 250 voor ‘een eerlijck afscheyt’.
In het genoemde jaar 1612 - als hij op 9 Dec. in de Doopsgezinde kerk de Spijker
te Amsterdam voor de vierde maal trouwt en wel met Z w a a n t j e
H i l l e b r a n d s d r . - vinden wij Jan Theunisz het eerst vermeld als waard
(brandewijnverkooper) in het muziekhuis ‘De Os in de Bruyloft’ (ook wel ‘De Menniste
Bruyloft’ of ‘Het Huys te Sinnelust’) in de Oudenbrugsteeg (thans no. 23) te
Amsterdam. Dit huis kreeg bij stadgenoot en vreemdeling een groote vermaardheid;
er waren ingenieuze waterwerken in te zien, terwijl er allerlei muziek - ook van
speellieden - te hooren was; door berichten van buitenlandsche reizigers zijn wij vrij
nauwkeurig van de inrichting op de hoogte. Het schijnt wel het eerste van dit genre
te Amsterdam geweest te zijn en diende aanvankelijk ook als plaats voor de gezellige
samenkomsten der Waterlandsche Doopsgezinden (Vondel).
Jan Theunisz behoorde te Amsterdam nl. tot laatstgenoemde gemeente, doch
hij lag met zijn geloofsgenooten nogal eens overhoop. Toen een aantal rechtzinnigen
onder leiding van Leenaart Clock (dl. VI, kol. 307) zich in 1613 van de Waterlanders
afscheidden (de z.g. Afgedeelden) liet Jan Theunisz uit verontwaardiging daarover
zijn baard ten deele uittrekken. In 1615 werden hij en zijn vrouw wegens burengerucht
en onderlinge ‘kyvagien’ voor de gemeente gedaagd, doch men schonk hun
vergiffenis, toen beiden hun spijt over het gebeurde betuigden. Op 13 Nov. 1614
hield Jan Theunisz met Thomas Leamer (dl. II, kol. 790) een dispuut over de
beteekenis van het eerste woord in den Bijbel ‘bereschiet’. Jan Theunisz vertaalde
het door ‘in den beginne’, Leamer door ‘in den geest’. Het schijnt dat de arbiters
(w.o. Mattheus Sladus en Hays Gabbema) Jan Theunisz op 4 Dec. 1614 in het gelijk
stelden. Doch in 1616 ontstonden over deze kwestie de grootste onaangenaamheden
tusschen beide debaters, vooral toen Jan Theunisz zich verplicht gevoelde in verband
met zekere bejegening ondervonden van Thomas Leamer de disputatie op 17 Febr.
van genoemd jaar in het licht te geven (zie protocol notaris Nic. Jacobsz te
Amsterdam, no. 379, fol. 452 e.v.). In 1617 werd Jan Theunisz benoemd tot professor
in het Hebreeuwsch aan Coster's Academie, doch zijn professoraat duurde in verband
met de moeilijkheden, welke deze academie ondervond, slechts korten tijd. Meerdere
bekendheid verwierf Jan Theunisz door zijn luidruchtig optreden als medestander
van zijn vriend Nittert Obbesz (dl. VIII, kol. 1231). Toen deze laatste in verband met
zijn sociniaansche gevoelens van het avond-
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maal werd geweerd. (21 Dec. 1625), verstoorde Jan Theunisz op ergerlijke wijze
de predicatie van Pieter Andriesz Hesseling (dl. VIII, kol. 757) in de Doopsgezinde
kerk, waarna hij zijn wedervaren verhaalde in het pamflet Redenen ende
verthooninghe hoe ende waerom Jan Theunisz op Sondach smorgens den 21.
December comende inde groote Spijcker willende Pieter Andriesz spreken: sijn voor
bestrafte doen de Broederschap te kennen gegeven heeft (Amst. Dec. 1625).
Daarover ter verantwoording geroepen, weigerde hij schuld te bekennen, waarop
hij uit de doopsgezinde gemeenschap werd gestooten (25 Jan. 1626). Nog voor
deze beslissing was gevallen, verscheen waarschijnlijk van zijn hand Onbillickheyt
der Proceduren ghepleeght by Reinier Wybrandtsz etc... door een Liefhebber der
Waerheydt (Amst. Jan. 1626). De toepassing van den ban door zijn geloofsgenooten
scheen den strijdlust van Jan Theunisz echter nog meer aan te wakkeren. In
hetzelfde jaar 1626 bezorgde hij op zijn kosten een tweede uitgaaf van Nittert Obbesz'
Raeghbesem onder een anderen titel. Wellicht is Jan Theunisz ook de schrijver van
eenige in 1626 anoniem of onder een schuilnaam verschenen pamfletten over de
quaestie-Nittert Obbesz. Toen het bleek, dat men Nittert Obbesz niet in den dienst
van het Woord wilde herstellen, vloeide uit Jan Theunisz' pen een stroom van
strijdschriften. Wij noemen hiervan: Der Hansijtsch' Mennisten Socinianismus (Amst.
Mei 1627), Een Vraghe van Nitter Obbesz (Amst. Juni 1627), Der Hanssijtsche
Menniste Gheestdrijveren Historie (Amst. Aug. 1627), Vrage tot vredevorderinge
(Amst. 1627), Vijf Vraghen van Jan Theunisz aan Hans Alentsz (1628) etc. Enkele
van deze werkjes zijn gedeeltelijk in dichtvorm. Ook tegen zijn jeugdvriend Pieter
Pietersz (dl. VI, kol. 909), die zich aan de zijde van zijn tegenstanders had geschaard,
schreef hij verscheidene pamfletten in verband met dezelfde quaestie, o.a. Antwoordt
op sekeren Brief van Pieter Pietersz (Amst. Nov. 1627). Het is niet zeker wie van
deze pamfletten de drukker is: Jan Theunisz zelf wilde zich als uitgever beschouwd
zien, immers men leest meestentijds op het titelblad ‘gedrukt voor Jan Theunisz in
de Os in de Bruyloft’. Lid van het amsterdamsche gilde der boekverkoopers,
boekdrukkers en boekbinders was hij den 31en Aug. 1627 geworden.
Jan Theunisz had met zijn pamfletten niet veel succes en moest zelfs op het eind
van zijn leven het hoofd in den schoot leggen: den 17den Dec. 1634 bekende hij
openlijk voor de gemeente der Doopsgezinden zijn schuld ‘voor al wat hij misdaen
hadde met woort en schrifte’. Te voren had de Gereformeerde Kerkeraad bij de
regeering van Amsterdam geklaagd over onzedelijke gebeurtenissen die zich in Jan
Theunisz' herberg zouden hebben afgespeeld en was hem deswege door den
amsterdamschen magistraat een boete van ƒ 100 opgelegd (28 Sept. 1633).
Inderdaad schijnen in de herberg ‘chambres séparées’ te zijn geweest, die bovendien
godslasterlijke opschriften droegen. Niet lang na zijn vriend Nittert Obbesz overleed
Jan Theunisz. Na zijn dood werd de herberg door de erfgenamen verkocht aan den
wijnkooper Juriaen Huybertsz. van Eyl.
Uit zijn eerste huwelijk had Jan Theunisz twee dochters, L i j s b e t h en M e y n s i e
J a n s d r . Eerstgenoemde, geb. te Leiden in 1599, huwde te Amsterdam in 1622
met den spiegelmaker H a n s A n t h o n i s s e n d e J o n g e (zie art. Abraham
Anthonisz dit dl., kol. 27). Meynsie Jansdr., geb. te Leiden in 1600, huwde eerst met
den bombazijnbereider P i e t e r H e n d r i k s z v a n D a m ,
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te Utrecht woonachtig, daarna met M a a r t e n P i e t e r s z V o g e l .
Jan Theunisz is wel te rekenen onder de z.g. neutralisten of libertijnen, al was hij
het grootste gedeelte van zijn leven lid van de Doopsgezinde gemeente. Hij was
ook een vriend van den bekenden Robbert Robbertsz le Canu (dl. I, kol. 561),
hetgeen blijkt uit een pamflet van den laatste, getiteld Disputatie tusschen twie
Huyslieden tot Jan Thuenessen in de Oude Bruch-Steech (1627).
Een portret van Jan Theunisz is tot dusverre nog niet voor den dag gekomen.
Zie: H.F. W i j n m a n , Jan Theunisz alias Joannes Antonides in Jaarboek
Amstelodamum 1928 e.v. (met literatuuropgave, o.a. C.P. B u r g e r , De
Amsterdamsche Boekdrukkers en Uitgevers in de zestiende eeuw IV, 366/67; P.C.
M o l h u y s e n , Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit II, i.v.; J.N.
J a c o b s e n J e n s e n , Reizigers te Amsterdam, no. 35, 38, 41); Maandschrift De
Ned. Leeuw (1928), 280, 281; L. H i r s c h e l , Een godsdienstdispuut te Amsterdam
in het begin der 17e eeuw in De Vrijdagavond VI (1929), 180; Vondel-kroniek I
(1930), 66, 67, 79; A.E. d'A i l l y , Historische gids van Amsterdam (1929), 52;
S i g m u n d S e e l i g m a n n , Bibliographie en Historie (1927), 59; C.P. B u r g e r
Jr., Jan Theunisz in Het Boek, 1928, 115 e.v. en de in de volgende afleveringen
van dit tijdschrift verschenen artikelen van L. H i r s c h e l (1928), 199 e.v., H.P.
W i j n m a n (1928), 301 e.v. en I. P r i n s (1929), 58, (1930) 33; W.M.C. J u y n b o l ,
Zeventiende eeuwsche beoefenaars van het Arabisch in Nederland (1931), 51 e.v.
Wijnman

[Thielens, Nicolaus of Thylens]
THIELENS (Nicolaus) of T h y l e n s , priester, geb. te Bocholt bij Weert, stichtte bij
testament van 15 Jan. 1669 en bij codicil van 14 April 1670 twee studiebeurzen en
een jaarlijksch inkomen voor een priester, die de vroegmis te Baexem zou lezen.
Een uittreksel van het testament vindt men in H a b e t s , De archieven der adellijke
abdij Thorn II, 91. Thielens was kanunnik te Thorn, vandaar, dat bij ontstentenis
van familieleden de koorknapen van Thorn of studenten van het vorstendom Thorn
de voorkeur hadden. Tot begevers stelde de stichter aan den pastoor van Bocholt
en de twee naaste bloedverwanten van zijn zuster A l e i d i s . Thans worden de
inkomsten, welke in 1868 ongeveer 975 franken bedroegen, bestuurd door de
commissie der belgische provincie Limburg.
Zie: Memorial beige XII (1868), 279; Handboekje zaken R.K. eeredienst XXVI
(1872), 345; H a b e t s , Gesch. bisdom Roermond III, 635.
Fruytier

[Thiennes de Lombize, Charles Ignace Philippe graaf de]
THIENNES DE LOMBIZE (Charles Ignace Philippe graaf d e ), geb. te Lombize
(prov. Henegouwen) 27 Apr. 1758, overl. aldaar 18 Aug. 1839, was de zoon van
P i e r r e F r a n ç o i s E u g è n e d e T h i e n n e s d e L o m b i z e en M a r i e
Josèphe Jeanne Charlotte Caethovius de Glimes.
Hij studeerde te Leuven, waar hij 27 Aug. 1781 den graad van lieencié (meester
in de rechten) verkreeg. Hij werd op 19 Juni 1786 lid van het gerechtshof te Bergen
(Heneg.). Vanwege dat Iichaam werd hij in het laatst van 1798 naar Brussel
afgevaardigd om met van der Noot on van Eupen, die aldaar de clericale republiek
hadden uitgeroepen, te overwegen of Henegouwen zich bij die beweging zou
aansluiten. De Thiennes werd te Brussel lid van het comité van oorlog. Hij werd 2
Febr. 1790 door van der Noot afgevaardigd
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naar den pruisischen generaal von Schlieffen met het verzoek tot het aan de
brusselsche regeering leenen van geoefende soldaten, ten einde den jongen
vrijwilligers discipline te leeren. De beweging was vooral tegen de anti-clericale
maatregelen van keizer Jozef II gericht en nadat deze 20 Febr. 1790 overleden was,
ging de beweging vooral door de gematigdheid van zijn opvolger Leopold II te niet.
Ook van eenig gevolg aan het verzoek aan von Schlieffen is niets gebleken.
De Thiennes verliet België toen de fransche legers dit land veroverden, in 1794,
maar toen het bleek, dat er een gevestigde toestand ontstaan was, keerde hij in
1796 terug.
In 1801 werd hij lid van den algemeenen raad van het departement Jemappes.
In den loop der fransche heerschappij vergenoegde hij zich met deze nederige
functie, maar nadat de legers der verbonden mogendheden Belgie in het begin van
1814 binnentrokken, bood hij, hoewel clericaal en zeer conservatief, zijn diensten
aan den Souvereinen Vorst der Noordelijke Nederlanden, die met ingang van 1 Aug.
1814 door die mogendheden tot gouverneur-generaal van de Zuidelijke Nederlanden
aangesteld was, aan en deze werden gaarne aangenomen. De Thiennes werd 11
Aug. 1814 tot commissaris-generaal van Justitie in het voorloopig bewind benoemd.
Toen de vereeniging van Noord en Zuid 2 Mrt. 1815 tot stand was gekomen, werd
hij onder behoud van zijn ambt 24 Apr. d.a.v. lid der commissie tot het ontwerpen
eener grondwet voor het nieuwe koninkrijk. Hij deed in die commissie eenige
voorstellen, welke eigenlijk van den ultra-clericalen Vlaming Raepsaet afkomstig
waren, maar die deze zelf liever niet deed omdat hij wist, dat de noordelijke leden
hem wantrouwden. De Thiennes was van gevoelen, dat hetgeen zijn medeleden
uit België wenschten, het onderwerpen van de grondwet aan de goedkeuring van
belgische notabelen, op de wijze als in 1814 met de toenmalige grondwet in
Noord-Nederland was geschied, was af te keuren. De grondwet was trouwens het
gevolg van het verdrag, te Londen door de verbonden mogendheden met den
Souvereinen Vorst gesloten. De ervaring heeft hem gelijk gegeven, want de grondwet
werd door de meerderheid der belgische notabelen verworpen en toch moest zij
ingevolge genoemd verdrag ingevoerd worden.
Tegelijk met de invoering van een ministerie van het vereenigd koninkrijk werd
de Thiennes benoemd tot commissaris-generaal van Politie voor de Zuidelijke
Nederlanden. Hij behield dit deel zijner functie, maar de Justitie gaf hij over aan van
Maanen (dl. III, kol. 803).
Als zoodanig was hij bijzonder streng tegen de vele fransche uitgewekenen, wier
getal een groote uitbreiding onderging na de fransche zoogenaamde amnestiewet
van 9 Jan. 1816,waarbij alle Koningsmoordenaars (zij die in Jan. 1793 voor den
dood van Lodewijk XVI gestemd hadden) verbannen werden. Zij zetten zich wegens
den roep van liberaliteit, welke toen nog van Willem I uitging, grootendeels in
Zuid-Nederland (de meesten te Brussel) neder. De Koning zag langzamerhand in,
dat de zoo strenge politiemaatregelen de zuidnederlandsche bevolking noodeloos
verbitterden, zooals ook gebleken was uit den moord, op den kamerpresident van
het haagsche hooggerechtshof Reuvens te Brussel op 22 Juli 1816. Daarom hief
Z.M. bij besluit van 19 Mrt. 1818 de beide departementen van Politie (er was er ook
een in Noord-Nederland) op en vereenigde die met dat van Justitie. De Thiennes
verkreeg tegelijk eervol ontslag.
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Hij werd 1 Sept. 1815 tot lid der Eerste Kamer benoemd en tevens voor het zittingjaar
1815-16 tot haar voorzitter. Op 19 d.a.v. antwoordde hij op de troonrede, waarmede
Willem I de eerste vergadering der nieuwe Staten-Generaal opende, dat reeds
gebleken was, dat zoowel Noord- als Zuid-Nederland onder Zr. Ms. regeering
gelukkig geweest was en dat hij dat geluk ook voor het vereenigd Nederland bij zulk
een vorst verzekerd achtte.
Gedurende de beide volgende zittingjaren was hij eveneens voorzitter, maar toen
werd aanmerking gemaakt, dat dit hooge ambt ook eens aan een Noord-Nederlander
behoorde te worden opgedragen, waar de Tweede Kamer steeds van haar
voorzitterschap om het andere jaar een Noord- en een Zuid-Nederlander voordroeg
(die ook steeds benoemd werd. In het vervolg was de Thiennes slechts voorzitter
om het andere jaar en hij was het juist als de Kamers te 's Gravenhage vergaderden.
Op die wijze was er steeds een Noordelijke voorzitter van de Eerste en een Zuidelijke
van de Tweede Kamerof omgekeerd. De Thiennes was als, hij voorzitter was, dit
ook van de Vereenigde vergaderingen tot opening en tot sluiting der Kamers.
Nadat de onderhandelingen van Reinhold en Goubau (dl. VIII, kol. 626) over een
concordaat met den Paus mislukt waren, werd de Thiennes door den Koning in
1826 aangezocht om zich met de onderhandelingen dienaangaande te belasten,
hij weigerde dit met het oog op zijn leeftijd.
In de buitengewone zitting van Sept. 1830 te 's Gravenhage was niet hij, die door
ziekte verhinderd werd, maar de prins de Gavre voorzitter dor Eerste Kamer.
Na den opstand is hij ambteloos gebleven.
Hij huwde 19 Nov. 1781 T h é r è s e M a r i e F e r d i n a n d a I s a b e l l e gravin
d e H i n n i s d a e l d e C r a i n h e m , geb. 3 Apr. 1753, overl. 5 Mrt. 1829, bij wie
hij een zoon had.
Ramaer

[Thim, Johan Hendrik]
THIM (Johan Hendrik) had een zeer bewogen leven, in 1683 was hij bevelhebber
van Weichselmünde bij Dantzig, 1684 schipper en bevelhebber der O.I.C. en
kaartenmaker in Batavia. Daarna 23e landvoogd der Molukken, vertrok 19 Febr.
1686 naar Ternate, waar hij 1 Juni 1686 als landvoogd optrad. Hij kreeg daar twist
met den opperkoopman Isaäc van Thije, waarna hij moest aftreden en naar Batavia
vertrekken. Hij werd naar Nederland teruggezonden. In 1695 ging hij weer als
schipper op het schip Koning William naar Indië.
Ongelukkig verging het schip op de vlaamsche banken en verdronk hij.
Zijn portret is gegraveerd door A. Bloteling naar A. Stech.
van Beurden

[Thomassen A Thuessink, Mr. David]
THOMASSEN A THUESSINK (Mr. David), geb. te Zwolle 27 Nov. 1734, overl. te
Groningen 19 Dec. 1817. Hij stamde uit een oud kampensch geslacht, dat in de
16de eeuw S t o e l d r a a i j e r heette, doch zich later vergenoegde met het
patronymicum T h o m a s s e n naar den stamvader T h o m a s S t o e l d r a a i j e r
(de erve Thuessink in het kerspel Dalfsen was van 1627-49 in het bezit van het
geslacht, waarvan de leden zich sinds de tweede helft der 17de eeuw Th. à Th.
noemden). Zijn vader was E v e r t J a n T h o m a s s e n à T h u e s s i n k , laatstelijk
van 1727-38 kapitein (in 1735 kreeg deze den titel van majoor) eener compagnie
te voet in dienst van het landschap Drente, daarna blijvend te Zwolle gevestigd
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(gest. aid. 1757); zijn moeder heette A r n o l d i n a A l e i d a v a n B e n t h e m . Hij
werd jur. stud, te Groningen 7 Sept. 1752 en promoveerde aldaar op 1 Dec. 1753
tot doctor in de rechten op proefschrift De fraude legi
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facta, ad fragmentum Ulpiani ex lib. IV ad edictum, quid exstat in L. XXX D. de LL.
sctis. et longa consuetudine (Gron. 1753). Als advocaat, werd hij beëedigd op 14
Mrt. 1755, terwijl hij sedert 3 Dec. 1761 ontvanger-generaal der beursen en andere
beneficiën der stad en meierij van 's Hertogenbosch was, van welken post hij op 1
Dec. 1795 op verzoek ontslagen werd. Inmiddels was hij benoemd tot burgemeester
van Zwolle en fungeerde hij in verschillende jaren als gedeputeerde bij de
binnenlandsche deputatie van de provincie Overijssel wegens voornoemde stad
(voor het eerst was hij gedeputeerd wegens Kampen in 1769). Ook was hij lid van
het Committé tot de algemeene zaken van het Bondgenootschap te Lande (welk
college in 1795-96 in de plaats was gekomen van den voormaligen Raad van State).
Vervolgens werd hij bij besluit van het staatsbewind van 4 Juni 1802 aangesteld tot
lid van het departementaal bestuur van Overijsel en Drente, den 15. Mrt. 1803 tot
drost van Salland, den 19. Dec. 1805 tot landdrost van het kwartier van Vollenhove
en de heerlijkheid Kuinder, ten slotte in 1810 tot baljuw van Vollenhove, in welk
kwartier hij zich onder Steenwijkerwold een buitenverblijf had gesticht op het
landgoed ‘De Bult’.
Hij was eerst 17 Sept. 1758 te Groningen gehuwd met M a r i a J a c o b a
K e i s e r , overl. in 1773, hertrouwde 26 Febr. 1775 te Rotterdam met E l i s a b e t h
M a r i a B a e l d e , overl. in 1808. Uit het eerste huwelijk werden vier kinderen
geboren, o.a. Evert Jan (zie dl. IV, kol. 1306) en Gerhard Jacob, die volgt. Uit het
tweede huwelijk stamde slechts één dochter, A r n o l d i n a A l e i d a M a r i a
(1776-1856), die, huwde met Mr. A b r a h a m J o h a n v a n d e r H o o p , o.a.
burgemeester van Groningen, en door dit, huwelijk den naam Th. à Th. in het
geslacht van der Hoop bracht.
Het portret van Mr. David Th. à Th. en zijn eerste vrouw, zijn ouders, zijn broeder
J o o s t P e t e r T h . à T h . (geb. te Zwolle 1732, overl. ald. 1783, sinds 1779
luitenant-kolonel-garnizoens-commandant te Zwolle) en diens echtgenoote
J o h a n n a M u n t z werden vervaardigd door den schilder Spinny.
Zie: E.J.Th. T h o m a s s e n à T h u e s s i n k v a n d e r H o o p , Het geslacht
Thomassen à Thuessink in Maandschrift De Ned. Leeuw XLVII (1929), 84-85 etc.;
afzonderlijke uitgave, niet in den handel (1930), 21, 22, 29; Album Stud. Groningen.
Wijnman

[Thomassen A Thuessink, Mr. Gerhard Jacob]
THOMASSEN A THUESSINK (Mr. Gerhard Jacob), geb. te Zwolle 1 Febr. 1766,
overl. ald. 25 Oct. 1830, tweede zoon van den voorgaande. Hij liet zich als student
te Groningen inschrijven 14 Sept. 1782 en promoveerde ald. op stellingen tot doctor
in de rechten 10 Juni 1786. Hij was daarna thesaurier (ontvanger) der stad Zwolle
en secretaris van de vertegenwoordigers van het volk dier stad
(gemeente-secretaris).
Hij huwde te Zwolle 31 Mrt. 1793 J o h a n n a M a g d a l e n a E l i s a b e t
G r o s s e , uit welk huwelijk twee dochters en een zoon werden geboren. De zoon
was Mr. H a n s C h r i s t o f f e r T h . à T h ., geb. te Zwolle 1796, overl. te Olst 1852,
rijks- en gemeente-ontvanger in laatstgenoemde plaats. Met diens kinderen, die
ongehuwd bleven, stierf het geslacht uit (1887).
Zie de bronnen bij het voorgaand art. aangewezen.
Wijnman

[Thunberg, Dr. Karl Peter]
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THUNBERG (Dr. Karl Peter), geb. te Jönköping 11 Nov. 1743, overl. op Tunaberg
bij Upsala 8 Aug. 1822. Hij studeerde te Wexiö en Upsala, en promoveerde, hoewel
afwezig, aldaar tot doctor
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medicinae in 1772. Hij kwam in 1771 in dienst der O.-I. Compagnie, als
opperchirurgijn, reisde als zoodanig naar de Kaap de Goede Hoop, deed daar en
in andere gedeelten van Z. Afrika verschillende onderzoekingen en verzamelde
daar planten, en ging in 1775 door naar Java. In datzelfde jaar werd hij naar Nagasaki
gezonden, waar hij onderricht gaf in de geneeskunde, terwijl zijn voorlezingen door
zijn beroemdsten leerling K o g y o Y o s h i o verzameld en vertaald werden, en
uitgegeven onder de titels: Komo Hijiki, Thunberg - Kuden en Komoryu Koyakuho.
In 1776 ging Thunberg met de gebruikelijke hofreis naar het keizerl. hof te Yedo,
waar de vertalers van K u l m u s ' Ontleedkundige Tafelen, waardoor de europeesche
anatomie in Japan bekend en ingevoerd werd: H o s h u K a t s u r a g a w a en
J u n a n N a k a g a w a o.a. zijn leerlingen werden. In hetzelfde jaar keerde hij naar
Java terug en deed daar nog veel onderzoekingen. In 1777 repatrieerde hij en kwam
in 1779 in zijn geboorteland terug, waar hij in 1784 benoemd werd tot prof. in de
genees- en kruidkunde aan de universiteit te Upsala.
Onder zijn werken worden genoemd: Flora Japonica (1784); Icones plantarum
Japonicarum (1794-1805); Flora Capensis (5 dln. 1807-13 en 1818-20) en Resa uti
Europa, Africa, Azia (4 dln. 1788-93, waarin hij ook zijn verblijf op Java beschrijft).
Er bestaat een portret van hem geteekend door Notté, en gegrav. door D. Noé
dat o.a. opgenomen is in de fransche vertaling van zijn laatst vermelde werk.
Zie: L.S.A.M.v. Römer, Historische Schetsen (Batavia 1921), waarin het juist
genoemde portret eveneens gereprod. werd; Fujikawa, Kurze Gesch. der Medizin
in Japan (Tokio 1911); Encycl. van Ned. Indië I, IV.
von Römer

[Thije Hannes, jhr. Jan Frederik van]
THIJE HANNES (jhr. Jan Frederik v a n ), zoon van W i l l e m H e n d r i k , heer van
Empel en Meerwijck, burgem. van den Bosch, en L o u i s e G e r t r u d e C a r . v.
R a p p a r d , geb. in den Bosch 20 Sept. 1810, ook heer v.E. en M., 1830 2e luit.
ingenieur, later generaal der genie en fortificatiën, overl. te 's Gravenhage 23 Mei
1876. Hij was gehuwd te Bergen o. Z. 1837 met J o h a n n a E l i s a b e t h
N i n a b e r , geb. 1815, overl. te Breda 1895, dochter van Cornelis Engelbert en
Anna Maria Catharina Veeren. Uit dit huwelijk drie dochters.
van Beurden

[Tideman, Jan]
TIDEMAN (Jan), geb. te Alkmaar 3 Aug. 1821, overl. te 's Gravenhage 8 Febr. 1901,
was sedert 1834 leerling der latijnsche school te Utrecht, werd 21 Dec. 1838 aan
de universiteit aldaar als student ingeschreven, maar is nimmer gepromoveerd,
hoewel hij in 1845 met goed gevolg doctoraal examen in de letteren deed.
Reeds in 1844 werd hij conservator der oudheden van het Provinciaal utrechtsch
genootschap van Kunsten en Wetenschappen. In hetzelfde jaar richtte hij met
Vermeulen (dl. IV, kol. 1382). Jonckbloet (dit dl., kol. 464), de Vries (dl. I, kol. 1525)
en anderen de Vereeniging ter bevordering der oude nederlandsche letteren op.
Op 3 Apr. 1847 werd hij benoemd tot adjunctredacteur der Staatscourant, waarvoor
hij naar 's Gravenhage verhuisde. Hier werd hij spoedig werkend lid der in 1834
opgerichte vereeniging ‘Oefening kweekt kennis’. Terwijl hij daar met de eerste
letterkundigen van het land op vriendschappelijken voet was, wist hij als ambtenaar
zijn pen niet te bedwingen en schreef hij twee brochures, in 1849 uitgegeven, waarin
hij de wijze van uitgaat der Staatscourant hekelde en aandrong op vlugger
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uitgaaf van de handelingen der Staten-Generaal. Dit bezorgde hem het ongenoegen
van den minister de Kempenaer (dl. III, kol. 677), op wiens voorstel hij 9 Oct. 1849
eervol ontslagen werd als adjunctredacteur. De secretaris van het Koninklijk Instituut
van ingenieurs, van der Kun (dl. II, kol. 738), nam hem kort daarna in dienst als
hulpsecretaris. Op 14 Nov. 1850 werd hij tot secretaris aangesteld.
Op 18 Sept. 1850 werd hij op de voordracht van den minister Thorbecke (dl. IV,
kol. 1308) gerehabiliteerd door zijn benoeming met ingang van 1 Oct. tot
adjunct-commies bij het departement van Binnenlandsche Zaken. Hij was meestal
bij de afdeeling Kunsten en Wetenschappen werkzaam.
Van 1854 tot 1859 was hij mede-redacteur van den Algemeenen konst- en
letterbode, van 1860 tot 1863 van den Spectator.
Op 24 Sept. 1858 werd hij tot commies benoemd. Op 31 Juli 1860 benoemde het
bovengenoemde instituut hem weer tot zijn secretaris.
Op 22 Juni 1875 werd hij bij Binnenlandsche Zaken tot hoofdcommies benoemd,
in 1880 werd hij tijdelijk ter beschikking van den bibliothecaris der Koninklijke
Bibliotheek te 's Gravenhage gesteld en 30 Jan. 1882 werd hij definitief bij die
inrichting aangesteld met behoud van den rang van hoofdcommies.
Bij Koninklijk besluit van 22 Dec. 1896 werd hem met ingang van 1 Jan. 1897 op
zijn verzoek eervol ontslag als hoofdcommies en 29 Mrt. 1898 met ingang van 1
Mei d.a.v. als secretaris van het instituut verleend.
Hij schreef: Heyndrick Adriaensz in Historisch tijdschrift 1843, blz. 95; Cupido,
met J.G. d e H o o p S c h e f f e r (anoniem) (Utr. 1843); Gedichten van S i m o n
d e B e a u m o n t , met een inleiding, behelzende het leven van dezen
dichter-staatsman, en aanteekeningen (Utr. 1843); J a c o b v a n M a e r l a n t ,
Dboec vanden haute in de Werken van de vereeniging ter bevordering der oude
Nederlandsche letterkunde (Leiden 1844); Toespraak betreffende de maskerade,
gehouden tot zijn medestudenten op 11 Oct. 1845 (Utr. 1845); twee autikritieken
op beoordeelingen van Dboec van den houte in Algemeen letterlievend maandschrift
(1845, 1 en 262); Catalogus van de bibliotheek der Maatschappij van Nederlandsche
letterkunde, 1e afd., Tooneelstukken (Leiden 1847); Bezuiniging en vereenvoudiging,
beroep op de vaderlandsliefde van de regering en de natie ('s Grav. 1848); Floris
ende Blancefloer in Werken van het genootschap Oefening kweekt kennis ('s Grav.
1848); De openbaarmaking van het verhandelde in de Kamers der Staten-Generaal
('s Grav. 1849), later, in 1889 nog eens met aanteekeningen uitgegeven; De
Nederlandsche Staatscourant ('s Grav. 1849); Voor honderdvijftig jaar in Tijdspiegel
1849; Johan de Witt en Lodewijk XIV in Tijdspiegel 1850; Bibliographie voor
Nederland of algemeene naamlijst van nieuw verschenen werken in alle vakken, 5
dln. ('s Grav. 1850-54); De totale zonsverduistering van 28 Juni 1851, met pl. ('s
Grav. 1851); Filips II en Montigny in Tijdspiegel 1853; De verguizing van het
voorgeslacht, dichtregelen voorafgegaan aan een brief aan den heer J.A. Alberdingk
Thijm ('s Grav. 1853); Levensschets van Jhr. J.W. van Sypesteyn, achter Notulen
Koninklijk instituut van ingenieurs van 10 Apr. 1866; verscheidene vertalingen in
Uittreksels uit vreemde tijdschriften van hetzelfde Instituut van 1866-67 tot 1885-86;
Levensschets van J.A. Beijerinck (dl. I, kol. 334) in Opmerker van 18 Apr. 1874;
Christoffel Plantijn te Antwerpen als taalkundige, boekbinder, boekdrukker en dichter
in Dagblad van Zuid-Holland en 's Gra-
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venhage van 26, 28 en 29 Nov. 1875; Het lied der liederen van Coornhert in Euphonia
van 1878 no. 13; Milton en Vondel, aldaar no. 15; Het Servetje in Dagblad van
Zuid-Holland en 's Gravenhage van 8 Mei 1878; De Nederlandsche vlag en het
nationaal gevoel van eer, in hetzelfde blad van 16 Aug. 1879; Brief van G. de
Lairesse aan P. Tideman in Archief van Nederlandsche Krijgsgeschiedenis, 4e deel,
1881-82; De ondergang van de onoverwinnelijke vloot in Juli-Aug. 1588, met afbeeld
('s Grav. 1888); Gedichten (niet in den handel) ('s Grav. 1888); Mededeeling
betrekkelijk de wateropvoeringswerktuigen uitgedacht door D.G. Fahrenheit en J.
Groenewegen in Notulen Kon. Inst. van ing. van 14 Apr. 1891; Bijdrage tot de
geschiedenis van de uitvinding der boekdrukkunst in 1444 in Vaderland van 24, 25
en 26 Oct. 1891; Studiën en schetsen op het gebied van de geschiedenis der
bouwkunst in Nederland in Opmerker van 1894; De vereeniging ter bevordering der
oude Nederlandsche letterkunde 1843-50, bijdrage tot de geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde, met zijn portret ('s Grav. 1895); Jan Frederik Willem
Conrad (dl. II, kol. 320), met afbeeldingen in Woord en beeld van Aug. 1896; Een
bundel gedichten (niet in den handel) ('s Grav. 1899).
In deze lijst zijn niet medegedeeld de catalogussen, verslagen enz., die hij uit den
aard zijner betrekking heeft samengesteld.
In Het Servetje en in Studiën en schetsen wordt de staf gebroken over een aantal
letterkundigen, die hem naar zijn oordeel slecht behandeld hebben of plagiaat aan
hem gepleegd hebben.
Ramaer

[Tiebbesz., Wecke]
TIEBBESZ. (Wecke), geb. te Marrum in Friesland, terechtgesteld te Leeuwarden
in Aug. 1571.
Bij het begin van den opstand voegde hij zich in Mei 1568 bij het leger van graal
Lodewijk van Nassau in Groningerland, werd op 18 Mei 1569 daarom verbannen
als ‘Willem Taeckesz’, met verbeurdverklaring zijner goederen. Later kwam hij bij
de Watergeuzen, nam deel aan verschillende landgangen in Friesland en werd op
een keer gegrepen en gevangen naar Leeuwarden gebracht. Het Hof van Friesland
veroordeelde hem op 4 Aug. 1571 tot den strop.
Zie over hem: M a r c u s , Sententiën, 188; Rijksarchief van Friesland, Crimineel
Sententieboek van den Hove van Friesland, 1557-80, fol. 170.
Vogels

[Timmermans, Johannes Theodorus]
TIMMERMANS (Johannes Theodorus), zoon van P e t r u s H e n d r i k u s , schepen
van Roermond en M a r i a T h e r e s i a C r a n s , geb. te Roermond 20 Jan. 1749,
werd j.u. lic., subst. schout der hooge justitie, 1772-80, advocaat bij het Souverein
Hof van Gelderland. Overleed te Roermond 21 Mei 1794.
Hij was 2 Febr. 1771 gehuwd met M a r i a J o h a n n a J o c h a m s , geb. te
Roermond 27 Mei 1751, dochter van Ludovicus, raadsverwant en biljetmeester en
van Hendrika Vrijmoet. Zij overleed te Roermond 5 Maart 1825, oud 73 jaar en 10
maanden. Uit hun huwelijk 12 kinderen, allen te Roermond geboren.
van Beurden

[Tischbein, Jan Frederik August]
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TISCHBEIN (Jan Frederik August), geb. 9 Maart 1750 te Maastricht, overl. 21 Juni
1812 te Heidelberg, portretschilder.
Deze Tischbein behoort tot de kunstenaars-familie van dien naam, waarvan Willem
Tischbein (1751-1829) de grootste is. Op jeugdigen leeftijd kwam hij te Cassel in
de leer bij zijn oom Jan Hendrik Tischbein den Oudere. De vorst van Waldeck stelde
hem in staat een zevental jaren in Frankrijk en Italië door te brengen. In 1785
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verbleef hij te Napels, waar hij talrijke portretten van leden der koninklijke familie
vervaardigde o.a. een van de Koningin, dat hij zelf naar haar moeder, Maria-Theresia
te Weenen, overbracht. In Duitschland teruggekeerd, benoemde dezelfde vorst hem
tot zijn hofschilder en raad teArolsen, maar strijd on oorlog hielden den vorst langen
tijd van huis, om welke reden Tischbein Arolsen verliet en zich naar familie in den
Haag begaf. Hier werd hij lid van het genootschap Pictura en weldra bekend door
talrijke portretten van leden uit, het huis van Oranje. Na een veeljarig verblijf in den
Haag keerde hij naar Duitschland terug en, begunstigd door den hertog van
Anhalt-Dessau, was hij te Dessau werkzaam, totdat de keurvorst van Saksen,
Frederik August III, hem in 1800 tot directeur der Academie van schoone kunsten
te Leipzig benoemde. In dezen tijd schilderde hij bekende portretten van de dichters
Wieland en Schiller (Mus. Leipz.). Levendigheid en innemendheid zijn kenmerkende
eigenschappen zijner stukken. Vooral zijn vrouwenbeeltenissen hebben waarde en
daaronder geniet wel den meesten roem een pastel van prinses Wilhelmina van
Pruisen (Rijksmus. Amst.), echtgenoote van prins Willem V. Hij was gehuwd met
Sophia Frederica Muellerin.
Tischbein's geboorte op 9 Mrt. 1750 te Maastricht wordt vermeld in de
overlijdensakte, zooals zij geboekt werd in de kerkelijke, protestantsche registers
van Heidelberg. Dit zij gezegd, omdat er geen doop van hem te Maastricht is
ingeschreven en alhier geen geboortebewijs te vinden was. De Tischbeinstraat
houdt sinds 1911 in zijn geboorteplaats de gedachtenis aan den schilder en pastellist
levendig.
Een zelfportret bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: Allgemeine Deutsche Biogr. en De levens en werken der Holl. en Vl.
kunstschilders etc. door J. I m m e r z e e l Jr.
Blonden

[Tissel, Johannes]
TISSEL (Johannes), geb. te 's Gravenhage in 1752, overl. te Amsterdam 28 Sept.
1813. Hij was luthersch predikant te Schiedam van 24 Mei 1772 tot 15 Jan. 1775,
bleef tot 1788 te Dordrecht en vertrok toen naar Amsterdam. Hij schreef: Apologie
voor de leere der verzoeninge tegen Eberhard .... ('s Gravenh. 1774); Gedachten,
of zekere recensie aan de geagte schrijvers der Ned. Bibliotheek (Dordr. 1779); Het
verband tusschen de deugd en het geluk eens volks .... (Dordr. 1783); Leerredenen
6 deelen (Dordr. 1786-1806). Hij vertaalde van J.G. Lohmeier (zie dit deel, kol. 618):
Die heilsame Lehre.... (Frankf. 1768) als: De heilzaane leer.... (1769).
Zijn portret is gegraveerd door J.W. Caspari en door C. Bogerts op een
verzamelblad.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 331v.; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921),
202-204; 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), 202, 204, 232, Bijl. 116, 123; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans 1900), 799, no. 901.
Knipscheer

[Tisteijn, Christiaan]
TISTEIJN (Christiaan), geb. te Leiden in 1695, overl. in 1780. Hij was luthersch
predikant te Purmerend sedert 1719, te Zaandam sedert Aug. 1720, te Haarlem
sedert 6 Dec. 1722, te Amsterdam sedert 24 Juli 1728; emeritus 2 Maart 1768. In
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1738, 1741, 1746 en 1758 gaf hij te Amsterdam eenige werken van A.G. Velten en
van Jac. Velten (zie aldaar in dit deel) opnieuw uit, die hij meermalen met een
voorrede verrijkte.
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Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken en door C. Sibelius naar D.v.d. Smissen.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 332 v.; F.J. D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der Amst. luth.
gemeente (Amst. 1856), 109, 151, 160v., Bijl., 123; Bibliotheca theol. et philos.
(Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 800, no. 902.
Knipscheer

[Toewater, Herman Albert]
TOEWATER (Herman Albert), zoon van H e y m e r i k j.u. dr. en J a c o m i n a
S y l v i u s , geb. te Elburg 3 April 1716, j.u. dr., raad en secretaris der stad en van
het graafschap Zutphen, fiscaal der militie in Gelderland, overl. te Zutphen 19 Nov.
1777. Hij huwde aldaar 2 Oct. 1742 T h e o d o r a S u s a n n a v a n L a t h u m ,
geb. te Zutphen 6 Juli 1719, overl. aldaar 19 Jan. 1759, dochter van Frederik Robbert,
burgemeester, en Susanna van de Wall; van hen drie kinderen, waarvan H.W. volgt.
van Beurden

[Toewater, Heymerik Willem]
TOEWATER (Heymerik Willem), geb. te Zutphen 28 Juli 1743, zoon van den vorige
en T h e o d o r a S u s a n n a v a n L a t h u m , studeerde te Groningen, promoveerde
in de rechten 1764, werd advocaat te Zutphen, secretaris der stad 1769, landschrijver
van het landddrostambt Lochem 1781, secretaris der Weeskamer te Zutphen 1782,
stadhouder en griffier van Nijenhuisink 1789. Hij huwde te Zutphen 11 Jan. 1776
A n n a G e s i e n a B o u m a n , geb. te Amsterdam 24 Mei 1740; van hen 4 kinderen.
van Beurden

[Tonnysen, Job]
TONNYSEN (Job), geb. te Brouwershaven, datum onbekend, terechtgesteld te
Groningen 17 Nov. 1569.
Wij ontmoeten hem het eerst in najaar 1569 toen hij diende op de vloot der
Watergeuzen, die onder bevel van admiraal Dolhain voor de Eems lag. Op 10 Nov.
1569, den avond van St. Maarten, namen de Spanjaarden bij het eiland Nesserland
voor Emden een groote loodsmansboot der Watergeuzen en Job Tonnysen viel
hun daarbij gevangen in handen. Terwijl zij met hem naar Groningen onderweg
waren, wilde Job zich twee maal van het leven berooven en stak zich ten slotte met
een kris in het lijf. Zwaar gewond werd hij in Groningen gevangen gezet op ‘Harmen
Barels poerte’, en op 17 Nov. 1569 op de ‘breede marct’ onthoofd en zijn lichaam
‘gheuoert buten steentilpoerte". Op 21 Nov. 1569 betaalde de stad de verschillende
onkosten.
Zie over hem: Archief te Groningen, Brieven van 12 en 14 Nov. 1569;
Gemeente-archief te Groningen, Thesoriers rekening van 1569, tol. 414 en fol. 487;
mijn artikel De verdediging der beide Oldambten tegen de Watergeuzen in najaar
1569 in N. Rott. Ct. van 23 Sept. 1928, ochtendblad C.
Vogels

[Torner, Johannes]
TORNER (Johannes), geb. te Amsterdam 10 Juli 1710 (gedoopt aldaar 1 Juli d.a.v.
door den lutherschen predikant ten huize van zijn ouders als J o a n ), overl. te 's
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Gravenhage 27 Dec. 1763. Hij was een zoon van J a c o b T o r n e r , een gegoed
koopman en ouderling der Luthersche gemeente te Amsterdam, en A n n a M a r i a
v a n d e n B r o e c k (een dochter van prof. Mr. Johannes van den Broeck, zie dl.
VII, kol. 217). Zijn studie aan de latijnsche school in zijn geboortestad werd besloten
door een op 16 April 1726 uitgesproken oratie, die gedrukt werd onder den titel
Oratio de continentia, habita in choro Templi Novi (Amstelaedami 1726); een
exemplaar hiervan wordt bewaard in de universiteits-bibliotheek te Amsterdam.
Reeds den 7den Jan. van genoemd jaar had hij zich als student te Leiden laten in-
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schrijven; hij bestudeerde aldaar onder Burman de kerkgeschiedenis en de
wijsbegeerte en onder Haverkamp het Grieksch en de welsprekendheid. Tot den
predikdienst toegelaten 23 April 1731, predikte hij den volgenden dag voor het eerst
in de Oude Kerk te Amsterdam. Vervolgens voltooide hij zijn studies in de
godgeleerdheid en de oostersche talen te Jena en Leipzig en keerde in 1732 in het
vaderland terug. Den 7den Mei 1733 werd hij beroepen te Medemblik, den 18den
Juli 1733 te Zutphen, terwijl hem in 1737 de eer te beurt viel als predikant bij de
Luthersche gemeente te 's Gravenhage benoemd te worden (beroep uitgebracht
18 April). Hij kreeg daar een voortreffelijken naam als kanselredenaar; geroemd
wordt o.a. zijn predicatie op 22 Febr. 1759 ter gelegenheid van het overlijden van
de weduwe van stadhouder Willem IV. Hij werd begraven in een grafkelder in het
midden van de nieuwgebouwde Luthersche kerk te 's Gravenhage (2 Jan. 1764).
Zie: De Maandelijksche Nederlandsche Mercurius XV (1763), 225, XVI (1764),
23 e.v.; Album Studiosorum Leiden; J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz.
der Luth. Kerk in Ned. ('s Grav. 1925), 333, waar hij T ö r n e r wordt genoemd; Doopen Trouwboeken in het Gemeente-archief te Amsterdam.
Wijnman

[Tortarolis, Jean François]
TORTAROLIS (Jean François), geb. te Cassale Senvase in N. Italië vermoedelijk
omstreeks 1600, overl. te Leiden 6 Mei 1653. Zijn naam komt het eerst aldaar voor
in 1622 als zijnde ‘dienaer in. de tafel’, m.a.w. bediende in den lommerd, want nog
in dien tijd kwamen de houders der banken van leening veelal uit Lombardije. Hij
woonde in bij de ordinaris tafelhoudster achter de Pieterskerk, waar thans de
Bibliothèque wallonne gevestigd is. Na op 18 Januari 1627 het poorterrecht aldaar
verkregen te hebben, wist hij zich in den loop der jaren omhoog te werken tot
tafelhouder, waartoe hem bij besluit van 7 Nov. 1632 stedelijk octrooi verleend werd.
Hij breidde voortdurend zijn zaken uit, kocht de bank te Leeuwarden en die te Breda
en stierf als een gezien burger.
In 1624 was hij gehuwd met B a r b a r a v a n C r e e n b u r c h , dochter van
M a t h i j s H e r m a n s z ., uit een gezeten leidsche familie, en van A e f g e n
C l a e s d r . N a c h t e g a e l , uit een bekend regeeringsgeslacht in Leiden. Hun
kinderen waren F r a n c e s c o , jong en ongeh. gest.; en de dochters M a r g a r e t h a
en E v a . De eerste, geb. 25 Dec. 1627, huwde 23 Sept. 1646 met H e n d r i k
S a n d r a , koopman te Amsterdam, terwijl Eva, geb. omstr. 1630, op 19 Apr. 1656
de vrouw werd van Nicolaas Oudart (zie dl. Il, kol. 1041) van Mechelen, secretaris
van de princesse royale en sedert 24 Dec. 1654 raad en rekenmeester van den
Prins van Oranje.
Zie: B i j l e v e l t , De boedel van J.F. Tortarolis te Leiden in Oud-Holl. 44 (1927),
183; aanteekeningen van J.C.E. Bartelds.
Kossmann

[Touret, François]
TOURET (François), geb. te St. Omer in 1571, dichter. Zijn ouders, F r a n ç o i s
T o u r e t en M a r g r i e t e P a r m a n d , vluchtten omstreeks 1585 om het geloof
naar de Noordelijke Nederlanden en vestigden zich te Amsterdam. De zoon wordt
aldaar als borat-werker en zijdeverwer vermeld. Hij ondertrouwde te Amsterdam
den 30sten Nov. 1596 met J e n n e M a r i n , dochter van G r e g o i r e M a r i n ,
afkomstig uit Nivelle. In het familie-archief-Six te Amsterdam, bevinden zich in
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handschrift fransche gedichten van François Touret, gericht aan zijn vriend Jean
Six (1599).
Zie: J.J. v a n T o o r e n e n b e r g e n , Jean Six en François Touret in het
Amsterdamsch
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Jaarboekje (1889), 3; Maandschrift De Nederl. Leeuw 45e jaar (1927), 15; Huw. int.
reg. in Amsterd. Gem.-archief.
Wijnman

[Toussaint, Johan Daniël]
TOUSSAINT (Johan Daniël), geb. te Heusden 23 Jan. 1704, overl. te Harlingen 29
Oct., begr. ald. 4 Nov. 1790. Zijn vader J o h a n P h i l i p T o u s s a i n t , geb. te
Hanau in 1682, werd ‘hobaris onder het regiment van prins Lodewijk van
Hessen-Cassel’ en huwde als zoodanig te Heusden op 27 Mei 1704 (dus 4 maanden
na de geboorte van zijn zoon) met M a r i a J e s o n . Met zijn regiment trok hij in
1720 naar Utrecht, daarna naar Nijmegen. Op 5 Aug. 1722 werd hij aangesteld als
dansmeester aan de academie te Franeker (pro forma liet hij zich als student
inschrijven 16 Sept. 1722), welk ambt hij tot zijn dood op 18 Jan. 1740 vervulde. De
zoon Johan Daniël T. werd op 6 Dec. 1725 aangesteld als organist aan de academie
te Franeker, in Juni 1731 tot organist van die stad en was 1740-46 als opvolger van
zijn vader dansmeester der academie. Na zijn huwelijk (20 Oct. 1741) met G e r t j e
O l l e m a vestigde hij zich te Harlingen. Waarschijnlijk omdat zijn vrouw uit een rijke
harlinger (hoewel doopsgezinde) familie stamde, steeg Johan Daniël T. snel op de
maatschappelijke ladder, werd in 1751 president-burgemeester van Harlingen (als
hoedanig hij nog in 1773 voorkomt) en was tusschen 1797 en 1780 herhaaldelijk
afgevaardigde ten landdage van Friesland. Dat een voormalig dansmeester in de
18e eeuw tot dergelijke functies opklom, moet als een groote bijzonderheid worden
beschouwd: behalve de invloed van de familie zijner vrouw, moeten daarbij ook zijn
onmiskenbare talenten een rol hebben gespeeld.
Zijn oudste zoon, Mr. M e i l e T o u s s a i n t (1742-80), werd advocaat bij het Hof
van Friesland, zijn jongste zoon, J o h a n D a n i ë l T o u s s a i n t (1755-1811),
burgemeester van Harlingen.
Zie: art. Hendrik Toussaint in dl. III, kol. 1246; W.B.S. B o e l e s , Frieslands
Hoogeschool; maandschrift D e N e d . L e e u w (1912), 353, (1927), 341 e.v.,
(1928), 25, 121, 122.
Wijnman

[Trigt, Stephanus Hendrik Willem van]
TRIGT (Stephanus Hendrik Willem v a n ), geb. 24; Februari 1790 te Dordrecht,
overleden aldaar 19 April 1840, was chirurgijn te Dordrecht en niet alleen in zijn vak
goed bekend maar daarnevens een uitstekend naturalist. Naast een uitgebreid
museum bezat hij een verzameling levende dieren. Daarbij was hij een teekenaar
van ongewoon talent. Zijn hoofdwerk bevindt zich in de Bibliotheek van het Museum
van Teyler te Haarlem. Het zijn de origineele teekeningen van vogels in aquarel in
vijf reusachtige portefeuilles. De teekeningen zijn tot in de uiterste bijzonderheden
volkomen verzorgd.
Zie: N e d e r l . T i j d s c h r i f t v o o r G e n e e s k u n d e , jrg. 74, no. 5, 952-530;
de catalogus van de verkooping van zijn museum heeft tot titel: Nomenclature
systématique du cabinet d'histoire naturelle et d'anatomie générale de feu Mosieur
S.H.W. van Trigt, chirurgien à Dordrecht.
van Walsem

[Tuldel, Arnold van] of van Tulden
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TULDEL (Arnold v a n ) of v a n T u l d e n , overl. te Averbode 1 Maart 1394, was
de zoon van een pachter der abdij Averbode, die de landhoeve van Tuldel of Tulden,
gelegen onder Hilvarenbeek in de Meierij van 's Hertogenbosch, beheerde. Zijn
verkiezing tot abt van Averbode had 26 Juli 1368 plaats en werd door paus Urbanus
V bij bulle van 15 Nov. 1368 bevestigd. Zijn eerste taak was de abdij op voorbeeldige
wijze te beheeren. Hij liet een cijnsboek der abdijgoederen opmaken en door Jan
van Roermond, kanunnik te Averbode, een
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oorkondenboek of cartarium opstellen, dat in 1380 voleindigd werd. Tevens wijdde
hij veel zorg aan de versiering der abdijkerk. Hij liet het gehavende koorgewelf
herstellen en beschilderen en richtte vóór het koor een altaar op ter eere van het
H. Kruis. Ook voorzag hij den toren van nieuwe klokken. Een dezer, welke later naar
de kerk van Rummen verhuisde, droeg het opschrift: Gegoten op 3 Dec. 1385 ten
tijde van heere Arnold van Tuldel, abt dezer kerk. Hij nam ook zitting in de Staten
van Brabant. Hij bevorderde niet alleen de stoffelijke belangen der abdij, maar trad
niet minder krachtig op, om sommige misbruiken en de verslapping der kloostertucht
tegen te gaan. Zoo trad hij streng op tegen een zekeren Otto Magnus of 's Groote,
van St. Truyen, die naar beweerd werd zelf naar het prelaatschap had gedongen
en, door den uitslag der verkiezing teleurgesteld, moeilijkheden verwekte.
Zie: De Norbertijner Abdij Averbode (Averbode 1920), 80-87.
Verzijl

[Tulman, Joannes]
TULMAN (Joannes), kanunnik in de St. Salvator of Oudmunsterkerk te Utrecht,
overleed 10 April 1532. Hij had een stichting gemaakt, zoodat op 8 Sept., Maria's
geboorte, een som werd uitgedeeld voor het zingen der metten. Wegens ouderdom
verkreeg hij 1526 een coadjutor. In het necroloog van het klooster O.L.V. ten Troon
te Grobbendonk en van St. Marten te Leuven van de congregatie van Windesheim
vindt men in de maand April het anniversarium vermeld van ‘Joan. Tulman’, kanunnik
van Sint Salvator te Utrecht, als weldoener van het klooster te Reymerswale in
Zeeland. Tegelijkertijd was nog een Joh. Tulman vicaris in de Oudmunsterkerk. Hij
komt meermalen voor bij de plechtigheden in deze kerk o.a. nog 1575. Het volgend
jaar wordt hij lid der Priester-Broederschap der vijf hoofdkerken van Utrecht; sinds
1582 is hij ververmeld als overleden. Eerst was hij vicaris in de St.-Mariakerk.
De kanunnik J. Tulman was mild geweest in het versieren der Oudmunsterkerk.
Hij werd begraven nabij het doxaal van het koor. Zijn grafschrift ten minste stond
vermeld op het voetstuk van het Sint Odulphusbeeld, staande vóór dat doxaal.
Zie: Archief aartsb. Utrecht I, 350, 355. 360, III, 185, 244, 248, 258, VII, 173, 181,
362, 367, XI, 22, XII, 110; Analectes hist. eccl. Belg. XIII, 81; B r o m , Archivalia in
Italie I, 256.
Fruytier

[Twijst, Joannes]
TWIJST (Joannes), T w i s t o f T w i s c h i u s , baccalaureus der theologie,
priester-missionaris op het eiland Texel en te Krommenie, waar hij op 19 Aug. 1679
overleed. Op Texel was hij reeds
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1647 werkzaam, zooals blijkt uit de getuigenis zijner parochianen, die zeer tevreden
waren en met betuiging van dank dit verklaarden. Volgens de Relatie van de la
Torre was hij 1656 nog op het eiland. Hij is 1657 verplaatst naar Krommenie. Een
nederlandsch gedicht om zijn deugden te roemen in de Bat. Sacra doet onderstellen,
dat een portret van hem gegraveerd is, zooals toen veel het gebruik voor de pastoors
was.
Zie: Batavia Sacra II, 388, 437; Bijdragen bisdom Haarlem, IV, 441; Archief aartsb.
Utr. XI, 130, 164; De Katholiek (1872) LXII, 239.
Fruytier

[Tynicy, Matthias]
TYNICY (Matthias), Matthiaszoon, verkeerd ook T h i n x genoemd, geb. te Edam,
vicaris aldaar in de St. Nicolaaskerk. Hij stichtte 9 Juli 1551 een studiebeurs voor
een armen student in een der vier pedagogieën der filosofie in Leuven, waarvoor
hij 600 gulden stortte. Studenten van Edam hadden de voorkeur, daarna van plaatsen
van de Zeevang, Waterland en Holland. Tot begever werd de pastoor van Edam
aangesteld. De advocaat Mr. J. Leoninus van Edam, een geschiedvorscher, vond
1769 dezen stichtingsbrief ter secretarie en copieerde hem. Bij den overgang der
St. Nicolaaskerk aan de Hervormden 1572 waren de stukken naar het stadhuis
overgebracht. Sinds dien tijd zijn de beurzen niet meer vergeven aan de Edammers
en kwamen de inkomsten tot onderhoud van het Verken. Uit het stadsarchief blijkt
ook, dat de vicaris de stichter was van een weeshuis in de Kerkstraat voor arme
ouderlooze kinderen van poorters der stad. Deze stichting van den priester is in
bezit genomen door de Hervormden. De Analectes en het Handboekje R.K.
eeredienst vermelden niets meer van de tegenwoordige opbrengst der
studiebeursstichting, die zal verloren zijn gegaan tijdens de fransche revolutie.
Zie: Bijdr. bisdom Haarlem III, 2-3, XXXI, 163-164; V a l . A n d r e a s , Fasti acad.
(Lov. 1650), 259; Analectes Belg. XX, 278.
Fruytier

[Tijssen, Henri]
TIJSSEN (Henri), geboren te Roermond 28 Oct. 1862, zoon van J o s e p h ,
koorzanger. Gesproten uit een muzikale familie, genoot hij zijn eerste opleiding van
Jos Luijten, organist der kathedrale kerk. In 1877 vertrok hij naar het conservatorium
te Luik; hij behaalde na volhardende studie verscheidene prijzen; 1879 piano en
solfège, 1880 1e piano en 1e soltège; 1881 z. med. piano, 1882 g. med. en
benoeming tot leeraar. In 1886 werd hij aangesteld als directeur van het
Roermondsche mannenkoor, gesticht 1880, dat onder hem in 25 jaar op de
buitenlandsche en binnenlandsche wedstrijden tal van hooge onderscheidingen
behaalde. Hij overleed te Roermond.
van Beurden
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U.
[Ukena, Focko]
UKENA (Focko), omstreeks 1360 te Neermoer of Edermoer in Oost Friesland, geb.
uit een oudadellijk geslacht. Zijn vader heette U c o , vandaar de naam Ukena.
(friesche vorm) of U k e n s (latere vorm), dat zooveel als zoon van Uco beteekent.
Zijn moeder was A m k e v a n L e n g e n .
Op zijn afbeelding op den borg te Oosterwijtwert stond zijn wapen: een witte
Leeuw met een gouden kroon op het hoofd in een blauw veld, en daarbij ‘Focko
Ukena van Brokum, Hovelung to Edermoer und Luer, Her van Aurik und Brokum’.
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Hij wordt ons in de oude kronieken beschreven als de friesche vrijheidsheld bij
uitnemendheid, als een geboren aanvoerder en leider.
Hij stak een hoofd boven het volk uit en was een indrukwekkende verschijning.
In den oorlog was hij een geboren overwinnaar, zelfs als hij tegenover een groote
overmacht stond. Hij streed voor de friesche vrijheid tegen Holland, tegen Groningen,
tegen Hamburg, tegen allen en elkeen. Voor den laatsten keer in de geschiedenis
wist hij de Friezen tusschen Weser en Zuiderzee in een
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verbond te vereenigen. Ukena's willekeuren of wetten zijn de laatste friesche wetten,
die min of meer in dat geheele gebied gegolden hebben. Door zijn huwelijk met
T h e d a v a n R e i d e wist hij zijn macht uit te breiden. Uit dit huwelijk werden 2
zoons U k o F o k k e n a e n U d o F o k k e n a geboren en 2 dochters A m k e e n
Bawe.
Uko huwde H e b e A t t e n a (of A t t a m a ), freule van Dornum, en Udo trouwde
met de rijke H i n z e I d s i n g a , freule van Norden. Amke werd de vrouw van Focko's
medestander en vriend S i b e t P a p i n g a uit Rustringer Friesland en Bawe huwde
E w e E w e s m a (volgens Sicko Benninga) of volgens anderen Ewe Tamminga.
Uit een brief van 1462 blijkt, dat het eerste juist is.
Ten 2den male huwde Focko U. met H i d d e v a n D i j k h u i z e n , die hem
Dijkhuizen bij Appingadam, Weiwerd, Wirdum en Oterdum aanbracht. Uit dit 2de
huwelijk sproot U l s k e , die later de vrouw van O n k o R i p p e r d a , proost te
Farn-sum, werd. De beide zonen van Focko Ukena sneuvelden in de
vrijheidsoorlogen. Zijn zoon Uko Fokkena had met zijn vrouw Hebe Attena een
dochter: T h e d a . Deze Theda werd later door haar huwelijk met U l r i k S i r k s e n a
gravin van Oost Friesland (zie onder Hinta in de Oostfriesse oorspronckelijkheden
van J.I. H a r k e n r o t h , Emden 1712).
Focko Ukena overwon bij Deteren in 1399 het leger van Widselt thom Broecke,
bastaardzoon van den ouden Ocko, en doodde hem. Hij maakte daardoor voorloopig
een eind aan de macht der hollandsche graven in het oostfriesche gebied tusschen
Eems en Weser. Veertig jaar lang was Focko Ukena nu de held en aanvoerder van
friesche vrijheidsscharen tusschen Zuiderzee en Weser. Hij had soms de zeeroovers
van de friesche kusten, de z.g.n. ‘likedeelers’ (victaliebroeders), tot bondgenooten
en vocht voor de friesche eenheid tegen allen en elkeen, soms met de Thom Broecke
en Vetkoopers, dan weer met de Schieringers, meestal tegen Hamburg, Oldenburg,
Bremen, nu en dan tegen de stad Groningen. Hem in zijn hartstochtelijken
vrijheidszin, heerschzucht en liefde tot heel Friesland te begrijpen, is moeilijk.
In 1415 nam Focko Ukena als aanvoerder van Keno thom Broecke's leger de
stad Groningen in en herstelde de Vetkoopers of Bronkhorsten. De Schieringers
weken uit naar Hoorn in West-Friesland, en Coppen Jarges vluchtte naar de
Schieringers te Sneek, daarna naar Bolsward, en eindelijk naar Staveren. In 1416
werden Focko Ukena en Keno thom Broecke kwade vrienden. Nu herstelde Focko
den proost en hoofdeling Hiske Abdena en de Hikhorsten (=Schieringers) te Emden,
Even later-na zijn verzoening met Keno - verdreef hij ze wederom. In datzelfde jaar
verbonden de Friezen van Hunsingo Fivelgo (later ook Vrede-wold Humsterland en
Achtkarspelen) zich met de stad Groningen in een 10-jarig verbond o.a. tot
bescherming van de stad als voorborg van heel het land. De verbondenen stelden
aan Focko de beloofde gelden voor Keno thom Broecke ter hand. Keizer Sigismund
verklaarde in dien tijd, dat de Friezen slechts aan het rijk onderdanig waren. In 1417
versloeg Focko Ukena aan het hoofd van Keno's leger de Schieringers van
Westlauwers Friesland bij Oxwerder zijl (Noordhorn) en daarna in de Achtkarspelen.
In 1417 overleed Keno thom Broecke in Oldenburg. Een gezantschap van Friezen
(Schieringers) wist bij den Keizer te bewerken, dat Oost Friesland over de Eems in
den rijksban geslagen werd. Vooral Ocko Kensma of thom Broecke, Focko Ukena
en uit de Ommelanden Menno Houwerda, Hayo Ripperda enz. werden
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daardoor getroffen. Willem van Holland verklaarde, dat de Ooster- en Westergoërs
den Keizer niet mochten huldigen, daar hij zelf hun heer was.
Jan van Beieren, die in Holland kwam te regeeren bood zijn hulp aan, welke de
Schieringers in een vergadering te Staveren aannamen, terwijl zij hem als heer
erkenden (ook de ommelander, groninger en oostfriesche Schieringers).
Focko Ukena plunderde au (1418) Dokkum, nam het blokhuis te Esumerzijl en
brandschatte de Schieringers, die hij toen als hollandsche partij beschouwde tusschen Staveren en Gerkesklooster. In 1419 wisten de Stad-Groninger Vetkoopers
van den schadelijken rijksban af te komen door de huldiging van Utrechts bisschop
Frederik van Blankenheim (tot nu hadden zij zich meestal luttel om den bisschop
bekommerd). De bisschop gaf ook vriendelijke toezeggingen aan de Ommelander
Friezen, die niet onder zijn kerkgezag stonden. Van dien tijd af ontwikkelde de stad
Groningen zich reusachtig. Te Deventer en Kampen hadden verzoeningspogingen
van wege den Keizer plaats, maar ten slotte mislukte alles, daar de Vetkoopers
niets wilden weten van de herstelling der Schieringers in de ambten. Bovendien
begeerden zij de vernietiging van het verbond met Utrechts bisschop. Van 1419 tot
1434 had keizer Sigismund te veel met de Hussieten te stellen om zich verder met
de friesche twisten in te laten. In 1420 landde de Vetkooper vloot onder Focko Ukena
te Hinlopen en versloeg de Schieringers onder Sicko Sjaerda en nam talrijke
gevangenen. Bij het beleg van Sloten was Focko minder gelukkig, daar Hollands
graaf Jan van Beieren, die door de Schieringers gehuldigd was, ter hulp snelde.
Nog in 1420 verzoende Hollands graaf, die zijn gezag gaarne over de stad
Groningen wilde uitbreiden en zelfs de friesche Ommelanden en Oost Friesland
tusschen Eems en Weser begeerde, zich met Ocko Kensma (thom Broecke). Weldra
waren Holland en Utrecht nu in oorlog.
Munsters bisschop, onder wien officieel de friesche Ommelanden en het friesche
Oldambt stonden, werkte zijn ambtgenoot van Utrecht zooveel mogelijk tegen. Eind
1420 benoemde Holland Hendrik van Renesse tot Generaal-kapitein en rentmeester
van al 's graven landen van Oost Friesland tusschen Staveren en Weser (zoo
geheeten in tegenstelling met West Friesland of Noordelijk Holland).
In 1421 verbrak de stad Groningen de overeenkomst met Sicko Sjaerda, de
Schieringers en Holland.
Sjaerda's 12-jarig zoontje werd gijzelaar in Groningen en stierf daar in gruwzame
gevangenschap. Ten gevolge van dezen moord huldigden nu alle Schieringers
tusschen Vlie en Lauwers en alle schieringer ballingen van Weser tot Lauwers den
hollandschen graaf te Staveren (April 1421).
In hetzelfde jaar (1421) hadden te Grietzijl en den Briel onderhandelingen plaats
tusschen Jan van Beieren, Ocko Kensma of thom Broecke, Sybet Papinga uit
Rustzinger Friesland en Groningens burgemeester over verzoeningen en vrede in
de friesche landen tusschen Weser en Marsdiep. Overeengekomen werd, dat Holland
tusschen Vlie en Lauwers vestingen zou mogen aanleggen en dat verder Friesland
tusschen Lauwers en Weser zou blijven gelijk te voren. Vrije handel en wandel werd
van weerskanten beloofd, de Friezen zouden in elkanders gewesten en streken vrij
en ongehinderd kunnen verkeeren. Ocko Kensma of thom Broecke behield Emden,
werd kamerheer van Hollands graaf en kreeg het recht om met 8 paarden en 7
bedienden aan het hof
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van Holland te komen. De stad Groningen betaalde aan den graaf nog eens 50
ossen. In 1422 werd buiten medeweten van Jan van Beieren een bevrediging
tusschen de Friezen van Staveren tot Weser getroffen, waarvan Ukena de ziel was.
Sieko Sjaerda, de dappere Schieringer, heeft officieel dit verbond niet bekrachtigd,
maar het feitelijk toch gewild. Door list hebben de Hollanders, die op een dwaalspoor
geleid waren, zich uit Friesland tusschen Vlie en Lauwers teruggetrokken. Nog in
1422 overleed Sicko Sjaerda. De graaf van Holland verzette zich tegen deze
bevrediging. Drie jaar later ontstond er een twist tusschen Ocko Kensma of thom
Broecke en Focko Ukena over den bruidsschat van Hebe Attena van Dornum, die
met Uko Fokkena, Ukena's zoon, getrouwd was. Ditmar Rengers, burgemeester
van Groningen. wist een verzoening tot stand te brengen. 1427 bracht een volkomen
breuk tusschen Focko Ukena en Ocko thom Broecke. Focko Ukena versloeg eerst
in Oost Friesland, daarna te Oterdum zijn machtige tegenstanders, nam 4000
gevangenen waaronder Hendrik thor Bruggen, burgemeester van de stad Groningen.
Te meer was Focko's overwinning een groot wapenfeit, omdat hij ook de Hanze,
den aartsbisschop van Bremen, den bisschop van Munster, den graaf van Oldenburg,
de stad Groningen en talrijke edelen en heeren tegenover zich had. Op den Wilden
akker bij Venhusen in Oost Friesland behaalde hij een 3e overwinning en nam zijn
vroegeren leerling Ocko Kensma of thom Broecke gevangen. Hij sloopte nu den
Kensmaborg. Daarna maakte hij een overeenkomst met den bisschop van Munster,
trok door de friesche Ommelanden en vestigde zich te Aduard. Spoedig trok Focko
Ukena zegevierend de stad Groningen binnen en herstelde de ballingen in hun
huizen en bezittingen.
In hetzelfde jaar maakte Focko Ukena een twintigjarig verbond met de Friezen
van de Ommelanden en nog andere Friezen. Hij stelde zeer nuttige wetten en
willekeuren op, waarin ook de stad Groningen begrepen was. In 1428 streed Hiddo
Tamminga, hoofdeling van Hornhuizen in de Marne tegen Focko, werd echter door
dezen verslagen en gedood. Nu betaalde de stad Groningen schadeloosstelling
aan Focko wegens de vernieling van zijn borg te Dijkhuizen bij Appingadam. In
dezen zelfden tijd ondersteunde de hertog van Bourgondië, ruwaard van Holland,
Ukena's bondgenooten proost Imel Abdena van Emden en den hoofdeling van
Larrelt met schepen. Hamburg, Holland, Emden, Groningen en andere machten
lagen voortdurend met elkander overhoop over den handel op de Eems.
Terwijl Focko Ukena na Ocko thom Broecke's gevangenneming de heerschende
leider van alle Frieslanden tusschen Vlie en Weser was, vormde zich in 1430 een
verbond tegen hem onder aanvoering van het huis Cirksena van Greetzijl.
Zij noodzaakten eerst Uko Fokkena, Ukena's zoon, hoofdeling te Oldersum, tot
een schikking. In 1431 belegerde het leger van Edzard Cirksena met behulp van
de Hamburgers den sterken borg van Focko te Leer.
Ukena verdedigde zijn slot een half jaar lang. Toen eindelijk de bovenste verdieping
instortte, verdedigde hij nog de benedenste. Ten slotte zwom hij over de borggracht
en ontkwam. Focko woonde voortaan tot zijn dood (12 Aug.1435) op zijn borg te
Dijkhuizen bij Appingadam, waar hij in 1534 zijn vijand Ocko thom Broeck na
zevenjarige gevangenschap vrijliet (Ocko overleed kort daarna). In 1435 verzoende
Focko Ukena zich met de Oost Friezen van Overlcdingerland, Moormerland
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en Oplengen. Hij kreeg zijn goederen, zijn slot te Deteren enz. terug, en men beloofde
hem om den Fockoborg bij Leer te herbouwen. Juist toen Focko op het punt stond
met de friesche Ommelanders en andere friesche bondgenooten en met behulp
van oostfriesche vrienden en Groningers den strijd tegen Edzard Cirksena en de
Hamburgers te hervatten, stierf hij en werd in het Augustijner klooster te Appingadam
bijgezet. Focko heeft de totstand-koming van een groot oost friesch rijk onder de
Kensma's als vazallen van Holland verhinderd. Hij, die de friesche houwdegen werd
genaamd, heeft voor het laatst al de friesche gouwen tusschen Weser en Vlie
vereenigd en is de laatste held en heerscher van heel groot-Friesland tusschen
Holland en Denemarken. Na zijn overwinning op de Groningers regelde Ukena de
rechtspraak der Friezen (1428). In plaats van de ‘gemenelands warven’, sedert
1361 in de stad Groningen gehouden, zou elke gouw als vanouds zijn eigen
rechtspraak binnen de oude grenzen herkrijgen, de z.g.n. ‘wisheit elkes landes’ d.i.
de aanzienlijken zouden 2, 4, 6 of 8 opperrechters kiezen, die dan weer in overleg
met de geestelijkheid en ‘de wisheit van der mente’ in elk kerspel 1 of 2 onderrechters
zouden aanstellen, om minder gewichtige zaken te berechten. De rechters zouden
twee jaar zitten en dan opnieuw gekozen worden. De friesche landen verbonden
zich elkaar bij te staan ter handhaving der friesche vrijheid - ‘dar se met Godts
genade to komen siin’. Ook bij ‘water-noet’ zullen zij elkaar helpen. De proosten,
die als tot de aanzienlijke Vetkoopers behoorende, onder de stad-Groninger
overheersching, hun rechten hadden zien inkrimpen, werden in hun oude rechten
hersteld. Het onderling verkeer in al de friesche landen zou voor Friezen van alle
gouwen vrij zijn, al bleven de tollen bestaan. De Ukena's willekeuren zijn in een
overgangstaal gesteld. Er zijn nog veel zuivere oud-friesche woorden in, doch er
ligt reeds een Saksische tint over welke men in denzelfden tijd ook in de stukken
van Friesland tusschen Vlie en. Lauwers opmerkt. In het latere landrecht van
Midwolda (1471) vindt men luttel Friesch meer, het is van ‘woerden tot woerden in
duyts’ overgezet. Toen had de taal van de stad Groningen, van Oldenburg en Bremen
het Friesch grootendeels teruggedrongen.
Domela Nieuwenhuis Nyegaard

[Ulft, Evert heer van (1)]
ULFT (Evert heer v a n ) (1), vermeld 1285-1292, gesproten uit het geslacht v a n
H e k e r e n , nam, daar hij met C h r i s t i n a , erfdochter van Ulft (bij Gendringen)
huwde, den naam van Ulft aan. Hij schonk 20 Juni 1285 land te Rekken aan de kerk
van het klooster Bethlehem, was 1292 borg voor zijn broeder W i 1 l e m . Zijn kinderen
waren: Evert (2) (die volgt); W i l l e m , heer van den Swanenboreh in de gemeente
Gendringen (zijn nakomelingen noemen zich daarom van den Swanenborch), 1333
met zijn broeders Everardus en J a c o b u s vermeld, ambtman te Aspel, 30 Maart
1345 getuige van Walram, aartsbisschop van Keulen, toen deze de tollen van
Rhijnberk aan het domkapittel verpandde, 1353 bij een uitspraak van den heer van
den Berg ('s Heerenberg); hij leeft nog 1358.
Zie: L.A.F.H. v a n H e e c k e r e n , Het geslacht Ulft in Heraldische bibliotheek
1883, 31-32, 47-48.
Verzijl

[Ulft, Evert heer van (2)]
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ULFT (Evert heer v a n ) (2), vermeld 1318-1348, zoon van den voorgaande, is 3
Sept. 1318 als knape bij de uitspraak van Willem III, graaf van Henegouwen en
Holland, in de geschillen tusschen Reinoud I, graaf van Gelder en Zutphen,
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en zijn zoon jonker Reinoud, 1324 getuige van Wolter, heer van Keppel, 1324 en
1328 raad van Reinoud, 1327 drost en scholtis van Zutphen, 1328 getuige van
Johanna van Batenburg, weduwe van Bronchorst; 13 Juni 1329 scheidsman in een
geschil tusschen graaf Reinoud II van Gelder en de stad Zutphen; 1330 raad van
denzelfde; 1331 medebezegelaar der huwelijksvoorwaarden tusschen Reinoud II
en Eleonora van Engeland; 2 Aug. 1334 bij het vredesverdrag te Amiens tusschen
Brabant en Gelder; 27 Maart 1335 mede-bezegelaar van het testament van Reinoud
II; 25 Sept. 1338 getuige van denzelfde, toen hij den burg te Wickrade aan Willem
van Broeck-huysen ter leen gaf; 19 Maart 1339 erfmaarschalk; 1344 een der
landraden aan wie het bestuur van Gelder werd opgedragen gedurende de
minder-jarigheid van Reinoud III van Gelder; 1 Jan. 1348 getuige bij de bevestiging
der privilegiën van Cleef door graaf Dirk VIII.
Hij was gehuwd met M e c h t e l d , dochter van A d a m I I v a n d e n B e r g
e n H e d w i g v a n R a n d e r o d e en vervolgens omstreeks 1338 met eene
H e r b u r g o f H e r b r e c h t , welke als weduwe in 1360 aan haar stiefzoon Dirk
van Ulft Avercamp overdraagt.
Uit het eerste huwelijk: Frederik (1) (die volgt); D i r k , krijgt 1360 Avercamp,
hiermee 1365 door den graaf van Cleef beleend, vergelijkt zich 1370 met zijn neef
Willem van den Berg, 1375 bij den landvrede, 1378 getuige en neef van Simon van
den Schulenborch, 1392 ambtman van den graaf van Cleef te Huissen, huwde eene
M a r g a r e t h a E v e r t , vermeld 1367-1380. Uit het het tweede huwelijk: J a n ,
vermeld 1367-1375; J a c o b , 1360-1382; W o l t e r 1374-1392, was 1392 raad van
den graaf van Cleef; H e n d r i k , vermeld 1374-1381.
Zie: L.A.F.H. v a n H e e c k e r e n , Het geslacht Ulft in Heraldieke bibliotheek
1883, 32-34, 46-47.
Verzijl

[Ulft, Evert heer van (3)]
ULFT (Evert heer v a n ) (3), vermeld 1366-91, overl. in 1411, zoon van. Frederik
(1) (die volgt) en van M e c h t e l d S t e c k e , vermeld in 1369 met zijn broeder
G o o s s e n , hield in den vernieuwden burgeroorlog de partij van de Hekeren, was
12 Dec. 1381 een van de 36 leden der gekkenorde door Adolf graaf van Cleef
opgericht, verpandde in 1381 zijn huis Ulft aan den graaf van Cleef en in 1382 zijn
gericht Rechteren en Hütten aan Arnt Ripperbant, 1392 raad van den graaf van
Cleef. Hij was in 1366 gehuwd met K a t h a r i n a v a n H o n n e p e l , waarvan:
Frederik (2) (die volgt); R u t g e r , draagt in 1412 met zijn broeder Frederik eenig
land aan Bedbur op; A l e i d , gehuwd met Dirk van Keppel; I d a , geestelijke juffer
in Bedbur 1424, leefde nog 1450.
Zie: L.A.F.H. v a n H e e c k e r e n , Het geslacht Ulft in Heraldieke bibliotheek
1883, 37-41.
Verzijl

[Ulft, Evert heer van (4)]
ULFT (Evert heer v a n ) (4), overl. omstr. 1504, zoon van Frederik (2), (die volgt)
en van J o h a n n a v a n B a e c k , ontving 1457 een tiende te Wiecken onder
Gendringen van Eelste van Haghen, weduwe van Hendrik van Haghen, verkocht
1460 met zijn moeder een rente; was 1474 momber van Aleidis van Baeck, weduwe
van der Hovelick in een gericht in het landdrostambt van Zutphen; 1484 met den
hof te Bruggen beleend; droeg 1493 de grove en smalle tienden te Oye in het
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graafschap Berg aan Reinoud van Aeswijn over; wordt 1495 zwager genoemd van
Reinard van Hekeren en 1499 voogd der kinderen van zaliger Cracht van Hekeren;
droeg 1501 den Bijvang onder Beeck op aan Claes van Camphuizen Jansz.; bezat
1501
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als leenman van Gelder den Stakenborch onder Gendringen. Hij was na 1462
gehuwd met J u t t a v a n d e r E s e , vrouwe van Gramsbergen, dochter van
Frederik en van Swedera van Haeren, waarvan: E v e r t , als erfgenaam zijns vaders
1504 met den hof te Bruggen beleend; met hem stierf omstreeks 1519 de oudste
tak van het geslacht Ulft uit; A g n e s , erfgename van Kemnade en Gramsbergen,
huwde met Reiner van Aeswijn, zoon van Reiner en Neta van Gent, 20 Sept. 1519
met den hof te Bruggen beleend, stichtte als weduwe 7 Aug. 1521 het altaar van
St. Anna in de kerk van Gendringen, in 1533 genoemd in de huwelijksvoorwaarden
van haar zoon Reiner en Johanna van Broeckhuysen, 1533 beleend met den
Stakenborch; J o h a n n a , gehuwd met Berthold van Frydach van Löringhof, overl.
vóór 1511, zoon van Melchior, erfmaarschalk van Gleet en Greta van der Ruer.
Zie: L.A.F.H, v a n H e e c k e r e n , Het geslacht Ulft in Heraldieke bibliotheek
1883, 43-46.
Verzijl

[Ulft, Frederik heer van (1)]
ULFT (Frederik heer v a n ) (1), vermeld 1344-1361, overl. 25 Mei 1361, zoon van
Evert (2) en van M e c h t e l d v a n d e n B e r g , was heer van Ulft en Spaldorp,
erfmaarschalk van Gelder; 14 Oct. 1344 als raad van hertog Reinoud III, bij de
bevestiging der privilegiën van Doeshorg; 19 Febr. 1353 bij een uitspraak in een
oneenigheid tusschen de priesters en kerkmeesters te Gendringen; ridder zijnde
hield hij in den oorlog met Bronckhorst de Hekerensche zijde en sneuvelde 25 Mei
1361 in den slag bij Tiel. Zijn echtgenoote M e c h t e l d S t e c k e schonk hem de
volgende kinderen: Evert (3) (zie artikel); G o o s s e n , vermeld met zijn broeder
Evert, 15, 23 April en 15 Juni 1369 bij de schenking van het goed tot den Bivanghe
aan het klooster Bethlehem; 1381 getuige van zijn broeder Evert, toen deze zijn
huis Ulft aan graaf Adolf van Cleef verpandde; 1391 vijand van de stad Deventer;
22 Maart 1411 getuige, als zijn neef Frederik van Ulft, knape, zijn huis Ulft open
huis van den hertog van Gelder maakt; M e c h t i l d ; A l e i d i s , kostersche in het
klooster Bedburg 1412.
Zie: L.A.F.H. v a n H e e c k e r e n , Het geslacht Ulft in Heraldieke bibliotheek
1883, 35-37.
Verzijl

[Ulft, Frederik heer van (2)]
ULFT (Frederik heer v a n ) (2), overl. in 1454, zoon van Evert (3) en van
K a t h a r i n a v a n H o n n e p e l , maakte 22 Maart 1411, als knape zijn slot te Ulft
open huis voor den hertog Reinoud IV van Gelder, kwam in 1412 in twist met den
heer van den Berg; 1428 huwelijksvriendvan Jacob van Hekeren tot Roderlo en
Elisabeth van Keppel, genaamd Oelde; de inkomsten van de voogdij van het stift
Elten, welke vroeger aan Frederik van Ulft verpand waren, verpandde 1 Nov. 1434
Arnold hertog van Gelder voor 600 rijnsche gulden aan Willem heer van den Berg;
hij verkocht in 1453 zijn huis Ulft en het Bennenbroeck voor 9700 gulden aan Willem
II, heer van den Berg.
Hij was gehuwd met J o h a n n a v a n B a e c k , dochter van Willem en Lutgardis
van Dorth, waarvan: Evert (4) (zie hiervoor); E v e r h a r d a , gehuwd met Reinhard
of wel Cracht van Hekeren.
Zie: L.A.F.H. v a n H e e c k e r e n , Het geslacht Ulft in Heraldieke bibliotheek
1883, 41-43.
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Verzijl

[Ulft, Petrus Carolus van]
ULFT (Petrus Carolus v a n ), ged. te Venlo 13 Mei 1715, aldaar begr. 19 Maart
1784, zoon van P e t r u s e n v a n J o a n n a V e l d e r s , werd 1760
kwartiermeester der stad Venlo, schepen 1763-1783, deed den eed 28 Juni 1763,
nam
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ontslag 26 Jan. 1783, ten voordeele van zijn stief-zoon Cornelis Busker; hij was
regeerend burgemeester 1769, 1773, 1775, 1777 en 1779, werd 6 Maart 1773
provisor der huisarmen en opzichter der haven; bleef 8 Jan. 1768 met zijn
echtgenoote borg voor zijn neef Christoffel Receveur, zoon van Walter en van
Adriana Richel, toen deze burger van Venlo werd en daarvoor 24 gulden Cleefs
betaalde.
Hij huwde te Venlo 22 Jan. 1746 met M a r i a R i c h e l (geb. te 's Gravenhage,
begr. te Venlo 10 Mei 1773), welke 9 Juli 1723 uit bijzondere redenen met de
burgerschap der stad door den magistraat werd vereerd, en vervolgens te Venlo
15 Juni 1774 met E l i s a b e t h B o o t e , geboortig uit Amsterdam, weduwe van
Hendrik Busker.
Zie: Maasgouw (1906), 72, (1920), 61; Stadsarchief van Venlo no. 170 en 243;
J c a n B l o e m e n , Over de Quartiermeesters en adelborsten te Venloo in Limburg's
Jaarboek 1909, 253; J a n V e r z i j l , Genealogie van Ulft; d e z ., Fragmenten uit
de Venlosche burgerboeken in Limburg's Jaarboek 1924, 117 en 120;
Huwelijksregister der Ned. Hervormde gemeente te Venlo, berustende op het
rijksarchief te Maastricht; H. U y t t e n -b r o e c k , Het dagboek of de chroniek door
pastoor J.C. van Postel, 9-10.
Verzijl

[Unna, Joannes de]
UNNA (Joannes d e ), of S c h e r e r d e U n n a , kartuizerprior, overl. 31 Mei 1458.
In 1421 vindt men hem vermeld in de matricula der universiteit te Keulen als ‘clericus
Col. dioc.’ Hij trad in het kartuizerklooster St. Barbara te Keulen, waar hij als monnik
is geprofest. Tusschen de jaren 1432 en 1439 is hij prior geweest van het klooster
Bethlehem te Roermond. Voorts heeft hij nog als prior de huizen zijner orde te Rettel,
Bern en Freiburg i. Br. bestuurd. In 1432 en 1433 was hij procurator van het huis
zijner professie. Te Roermond was hij de tijdgenoot van Dionysius den Kartuizer.
Een andere J o a n n e s d e U n n a was geprofest monnik van het
kartuizerklooster te Roermond, waar hij in 1500 of begin 1501 als vicarius van het
huis is overleden. Ook deze was een tijdgenoot van Dionysius den Kartuizer en
misschien ook van zijn naamgenoot. Hij heeft in 1469 aldaar geschreven de
Sermones de sanctis venerabilis patris Domini Gerardi de Scheidam quondam
prioris prope Leodium ordinis Cathusiensis. Deze codex wordt onder no. 15239
bewaard in de hofbibliotheek te Weenen.
Zie: H. K e u s s e n , Die Matrikel der Universität Köln 1389 bis 1559 I (Bonn 1892),
179; Studiën XLIX (1897), 236-237; Chartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis
(ms. Certosa del Galluzzo, Florence), 1459, 1501.
Scholtens

[Ursel, Charles Joseph hertog d']
URSEL (Charles Joseph hertog d'), geb. te Brussel 9 Aug. 1777, overl. aldaar 27
Sept. 1860, was de zoon van W o l f g a n g G u i l l a u m e J o s e p h L é o p o l d
V i t a l hertog d'U r s e l en M a r i e F l o r e F r a n ç o i s e A u g u s t e C a r o l i n e
hertogin d'A r e n b e r g .
Zijn vader was in 1789, bij den opstand van van der Noot tegen Jozef II, des
eerstgenoemden minister van Financiën. Toen deze keizer in Febr. 1790 overleden
was, ging de opstand te niet, en werd hij zoo bevriend met het gouvernement, dat
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hij in Dec. 1793 100000 oostenrijksche guldens aan den regent der Zuidelijke
Nederlanden tot bestrijding der fransche legers gaf.
De zoon ontving de opvoeding der voorname liceren onder het oostenrijksche
régime, doch hij was minder clericaal en conservatief dan zijn vader, en nam in 1810
de betrekking van maire van Brussel, hem door de fransche regeering aange boden,
aan.
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Na de verovering der Zuidel. Nederlanden door de verbonden mogendheden en
nadat de Souvereine Vorst der Noordelijke Nederlanden met ingang van 1 Aug.
1814 tot gouverneur-generaal der eerst-genoemde was aangewezen, werd d'Ursel
door dezen 11 d.a.v. benoemd tot commissaris-generaal voor Binnenlandsche
Zaken. Reeds in Sept. werd hij vervangen door van der Capellen (dl. I, kol. 569).
Na de vereeniging tot één koninkrijk behield Willem I zijn kabinet, alleen werd
d'Ursel daarin bij besluit van 16 Sept. 1815 opgenomen als minister van waterstaat
en publieke werken. Dit was tot dien tijd door den commissaris-generaal Repelaer
(dl. III, kol. 1071) tegelijk met onderwijs, kunsten en wetenschappen waargenomen.
Het was in de eerste plaats noodig, het korps van den waterstaat te organiseeren.
Dit bracht in zoover moeilijkheden met zich mede, dat, terwijl in Noord-Nederland
al de ingenieurs, tusschen welke niet, gelijk van 1810 tot 1813, in den burgerlijken
dienst Franschen en Belgen geschoven waren, in het korps opgenomen konden
worden, de ingenieurs, die in België gediend hadden, op 4 na den franschen boven
den nederlandschen dienst verkozen. D'Ursel vulde nu het korps voor zooveel de
Zuidelijke Nederlanden betreft, met genie- en artillerie-officieren en conducteurs
(opzichters) aan. Ook in Zeeland, hetwelk een bijzonderen waterstaat heeft en ook
toen had, en waar van 1810 tot 1816 onder den hoofdingenieur Schraver (dl. II, kol.
1298) geen enkele ingenieur gediend had, werden de bekwaamste opzichters tot
ingenieur benoemd. Zoo kwam voor het geheele koninkrijk het korps ingenieurs,
welks leden bij Koninklijk besluit van 25 Dec. 1816 benoemd werden, tot stand.
Van d'Ursel's werkzaamheid als minister van dit meest specifiek
noordnederlandsch departement is verder niet veel gebleken; toen Willem I
omstreeks 1819 begon met zijn grootsche plannen tot uitvoering van groote openbare
werken zoowel in Noord- als in Zuid-Nederland, waarbij hij kon rekenen op den
steun van de zoo bekwame ingenieurs Blanken (dl. I, kol. 357) en Goudriaan (dl. I,
kol. 960), moest ook aan het departement van waterstaat hard gearbeid worden,
en de Koning eischte waar hij zelf hard werkte, ook van zijn ministers veel. Dit beviel
d'Ursel niet en op zijn verzoek verkreeg hij bij Koninklijk besluit van 27 Juni 1819
eervol ontslag met ingang van 1 Juli d.a.v. Tegelijk werd hij benoemd tot
grootmeester van het huis der Koningin.
Hij was president van de Brusselsche maatschappij ter aanmoediging der schoone
kunsten en bestuurslid van de Koninklijke akademie (eveneens te Brussel) voor
schilder-, beeldhouwen teekenkunst.
Op 19 Febr. 1829 werd hij benoemd tot president der commissie tot het ontwerpen
van wijzigingen in het middelbaar onderwijs; door de scheiding is van het werk dezer
commissie niets gekomen.
Eenige dagen na den opstand te Brussel is hij op 1 Sept. 1830 toen de Kroonprins
(de latere Willem II) zich, door slechts enkele officieren begeleid, tusschen het grauw
aldaar gewaagd had en met levensgevaar ontsnapt was, den Prins naar Vilvoorden
gevolgd. Er is toen een commissie gevormd, wier president hij was, en waarvan
o.a. de gouverneur van Zuid-Brabant, de burgemeester van Brussel en de
commandant der burgerwacht aldaar lid waren, maar zij heeft niets kunnen uitrichten.
Op 9 Sept. werd ook door de opstandelingen een comité de sûreté van 8 leden,
onder wie d'Ursel, benoemd, maar deze benoeming nam hij niet aan.
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In het begin van Oct. 1830 is hij nog eenige weken te Antwerpen bij den Kroonprins
geweest als eerste der drie raadslieden. Nadat door den Prins een onhandige
proclamatie tot de Belgen gericht was, waarin hij zich aan het hoofd der beweging
stelde, hetgeen in het noorden zeer euvel opgenomen werd, is van 's Prinsen
pogingen ook toen niets gekomen.
Hij is daarna in België nog eenige jaren lid van den Senaat geweest.
Toen in 1834 door de belgische regeering eenige zeer kostbare paarden, die
reeds in 1830 in de stallen van den Kroonprins (den lateren Willem II) gestald waren,
verbeurd verklaard en verkocht werden, vonden een aantal voorname Belgen dit
beneden de waardigheid van hun land en besloten zij, die op de openbare veiling
te koopen en aan den Prins aan te bieden. d'Ursel had op de lijst, die geheim was,
maar door een indiscretie in een dagblad gepubliceerd werd, voor 100 francs
geteekend. In den nacht van 5 op 6 Apr. heeft toen het brusselsche gepeupel zijn
woning en die van eenige andere onderteekenaars geplunderd.
Hij huwde in 1804 L o u i s e V i c t o i r e M a r i e J o s è p h e F r a n ç o i s e
F a z a r o F i e s c h i prinses van M a s s e r a n o , geb. in 1778, overl. 18 Jan. 1847,
bij wie hij 3 zonen en 4 dochters had.
Ramaer

[Utberg, Swerus of Severus]
UTBERG (Swerus of Severus), predikant bij de Hersteld-Evangelisch-Luthersche
gemeente, daarna r.-k. priester, overleed 18 April 1852, niet te Oude Tonge als
oud-pastoor, zooals in de lijst in Kerk. nederl. jaarboekje voor Katholieken (1853)
110, maar waarschijnlijk te Amsterdam.
Utberg was predikant te Medemblik 1802-1809, daarna te Harlingen, waar hij den
eersten Zondag van Aug. 1808 zijn intrede deed. Hij was gehuwd met M a r g a r e t h a
F r a n k , geb. te Amsterdam, die te Harlingen overleed 22 Dec. 1816, slechts 33
jaren oud. Zij liet hem twee zonen na: J u r i a a n J o h a n n e s J a c o b , geb. 14
Febr. en gedoopt te Harlingen 21 Febr. 1810, en J o h a n G o d f r i e d , geb. 1 Mrt.
1812. Door het lezen van de werken van J. le Sage ten Broek, den bekeerling en
krachtigen strijder voor de Katholieke Kerk, begon hij ernstig de leer dezer Kerk te
studeeren en te onderzoeken. Bij het eeuwfeest van 1817 was hij reeds besloten
de Luthersche Kerk te verlaten. Zijn organist J. Keyl (dl. VIII, kol. 970), een
godvruchtig jongeling, die zijn leiding volgde, sprak op het feestmaal openlijk zijn
gevoelen uit en noemde de hervorming van Luther een treurig onheil en jammerlijke
scheuring in de Kerk. Hij had zich onmogelijk gemaakt en vertrok naar Amsterdam.
Twee jaar later deed ook dominee Utberg den beslissenden stap. 18 Nov. 1819
nam hij ontslag en verliet Harlingen. Als weduwnaar wenschte hij nog priester te
worden. Hij volgde de theologische lessen van het seminarie te Mechelen. De
Godsdienstvriend V (1820), 92 bericht, dat de predikant S. Utberg in de maand Dec.
van 1819 opgenomen was in de Katholieke Kerk en 14 Juni van het volgend jaar
de mindere orden en daags daarna het subdiakonaat had ontvangen. Hier had de
oud-predikant op 4 Mei ook de plechtigheid bijgewoond waarbij zijn vriend J. Keyl,
die eveneens was opgenomen in de Katholieke Kerk, voor-waardelijk gedoopt werd.
In Dec. 1820 werd Utberg te Mechelen priester gewijd. Ook zijn zoontjes waren
katholiek geworden; zij dienden hem aan het altaar, toen hij, Maart 1821, pastoor
was benoemd te Zevenhoven, Z. Holl. Hij aanvaardde na plechtige installatie zijn
ambt 4 Maart 1821. 22 Maart verrichtte hij den eersten doop. Zijn zoontje Jacobus
was een der leerlingen van het
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seminarie Kuilenburg, toen dit 1825 gesloten moest worden op last der regeering.
In de kleine parochie Zevenhoven leefde pastoor Utberg in bekrompen
omstandigheden, bijgestaan door zijn parochianen. De reden van zijn vertrek aldaar
wordt onjuist voorgesteld in Bijdr. bisd. Haarlem XXII, 20, 22. Pastoor Utberg ijverde
vooral voor den aanleg van een katholiek kerkhof, dat tot stand kwam en plechtig
werd ingewijd door den aartspriester Banning 26 Sept. 1826. Niet om de
tegen-werking zijner parochianen, die hem het vertrouwen zouden geweigerd hebben
en die gestraft werden met de verplaatsing van den pastoor en zes weken zonder
herder moesten blijven, maar om een andere reden gebeurde dit, zooals blijkt uit
een klaagbrief van Utberg aan den superior der missie, Antonucci. Aartspriester
Banning had geld geleend voor den aanleg van het kerkhof. Toen het kerk-bestuur
het op den bepaalden tijd niet terug kon geven, werd de pastoor 10 Dec. 1826 naar
Oude Tonge verplaatst (in Bijdr. Bisd. Haarlem is ten onrechte sprake van
Ooltgensplaat, dat eerst van Oude Tonge afgescheiden werd na het vertrek van
Utberg). Hier kon Utberg niet wennen. Zijn vriend Keyl stond hem aldaar 1827-1832
ter zijde als kapelaan. Sept. 1833 nam Utberg, na steeds vergeefs om verplaatsing
gevraagd te hebben, ontslag. Hij verbleef te Amsterdam of te Obdam, waar zijn
vriend Keyl pastoor was en beproefde herhaaldelijk een nieuwe standplaats te
verkrijgen van den aartspriester Gerving en zelfs van den provinciaal der P.P.
Augustijnen. Hij had steeds geld te kort, hield niet op met meer onderstand te vragen
en kwam slordig voor den dag. Hij was een goed prediker, maar niet geschikt voor
het uitoefenen der diensten. De aartspriester wist niet wat met hem aan te vangen
en wilde hem uit de stad en haar omtrek verwijderen. Utberg gaf geen gehoor aan
hetgeen men hem ook in deze raadde. Ten slotte beval de overheid hem, zich te
Beek bij Nijmegen te vestigen, waar hij, verwijderd van zijn zonen, gemakkelijker
en rustiger kon leven. Hij gehoorzaamde en vertrok naar zijn rustoord om drie jaar
later naar Amsterdam weer te keeren. Aangemoedigd door zijn vrienden, de pastoors
van het Begijnhof en der fransche kerk, deed hij bij hen dienst en predikte om de
beurt met toestemming van den aartspriester Gerving. Om wille zijner armoedige
omstandigheden verkreeg Utberg 4 Sept. 1840 van 's lands regeering een gratificatie
van 200 gulden. De in dien tijd in werking komende wet op de pensioenen der r.-k.
geestelijken zal een uitkomst voor hem geweest zijn. 1849 woonde hij nog te
Amsterdam. In de overlijdensregisters te Oude Tonge is hij niet opgeteekend. Ten
tijde dat hij pastoor was te Oude Tonge, huwde aldaar 26 Maart 1833 zijn jongste
zoon Joh. Gotfried met H e l e n a v a n d e S w a l u w . Hij hertrouwde als
weduwnaar aldaar 12 Juni 1858, had verscheidene kinderen uit beide huwelijken
en overleed te Oude Tonge zonder beroep 22 Aug. 1901, oud 89 jaar.
Verschillende preeken van Utberg zijn in druk uitgegeven. Bij voorkeur richtte hij
daarin het woord tot zijn protestantsche landgenooten. Bekend zijn nog de volgende:
Drietal leerredenen, op den feestdag v.d.H. Augustinus, den aartsengel Michael en
bij gelegenheid der plechtige kruisplanting te Kwakel; Zestal leerredenen handelende
over de geheimen der verlossing, volbracht in den dood, de verrijzenis en hemelvaart
onzes Goddelijken Verlossers, alsmede in de nederdaling van den H. Geest,
uitgesproken bij gelegenheid van derzelver jaarlijksche gedachtenis-viering. Door
S. Utberg R.C.P. en Pastoor (Den Bosch, J.J. Arkensteyn 1839); Twaalftal
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leerredenen (1841); Viertal leerredenen; Tien overdenkingen over hel laalste gedeelle
van 's Heilands lijden, waarvan de voornaamsle inhoud uilmaken de zeven laatste
woorden van den stervenden Verlosser, door S.U .... R.C. pastoor (Amst., N.W. van
Nifterick 1840 voor rekening v.d. schrijver).
Zie: Godsdienstvriend V, 92, VI, 193, XIII, 262, XVIl, 250, XVlIl, 89; Bijdr. bisdom
Haarlem III, 356, XXII, 20-22, 26, XL, 97, 421; Archief aartsb. Utrecht XXXVIII, 16;
Calholyke Nederlandsche stemmen VI (21 Mrt. 1840), 100, IV (1838), 264; J.
L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Grav. 1925),
335.
Fruytier

[Utenhove, geslacht]
UTENHOVE (geslacht). Van dit oud en aanzienlijk gentsch geslacht (zijn
oorspronkelijke naam is Wtenhove of Vtenhove, niet Utenhoven of Van Utenhove)
komt reeds in het midden der 12de eeuw B o u d e w i j n U. voor, van wien drie
kinderen genoemd worden (twee hunner stichtten in 1230 de abdij van Bylogue te
Gent). Nog staan als vroegste leden vermeld J o h a n n e s U., een bijbelsch
godgeleerde uit de 13de eeuw (schrijver van Lectura super totam bibliam en andere
werken; overl. 1296) en W i l l e m U., in het begin der 14de eeuw schepen te Gent.
In de volgende artikelen worden uit lateren tijd enkele leden behandeld, die een min
of meer belangrijke rol hebben gespeeld.
Zie: Kerkhist. archief II (Amsterd. 1859), 424, III (Amsterd. 1862), 226-229; De
Navorscher XXI (1871), 58-60, 214-216, 376, XXII (1872), 308, 473; F. P i j p e r ,
Jan Utenhove (Leid. 1883), Bijl. LXXIII-LXXXV.
Brinkerink

[Utenhove, Adriaan]
UTENHOVE (Adriaan), zoon van K a r e l U., heer van Markeghem, enz. en A n n a
d e G r u t e r e . Hij was heer van Tuffen en Nyengeld, begaf zich naar Duitschland
en trouwde te Keulen met A d r i a n a v a n P a l l a n d t . Hij had zeven kinderen,
wier namen zijn: Johan Karel (die volgt), A d r i a a n , G e r a r d , J o s i n a , H e l e n a ,
U r s u l a en A n n a (gehuwd met Steven van Henteveld, geheimraad van den
keurvorst van Brandenburg, drost van Zevenaar).
Zie: Kerkhist. archief IIl (Amsterd. 1862), 228; De Navorscher XXII (1872), 473.
Brinkerink

[Utenhove, Jan (1)]
UTENHOVE (Jan) (1), geb. te Gent en van aanzienlijke afkomst, een man met een
zwak lichaam doch met een krachtigen geest, ouderling der londensche
vluchtelingengemeente, geen kerkhervormer maar een ijveraar voor de
kerkhervorming, iemand die veel gezworven en een moeilijk leven geleid heeft,
onder alles en te allen tijde vasthoudende aan God en godsdienst, een van de
merkwaardigste personen der zestiende eeuw. Hij was een zoon van Nicolaas U.
(1) uit diens tweede huwelijk, de volle broeder van Nicolaas U. (2), een jongere
(half-)broeder van Karel U. (1), aan wien hij voor zijn opvoeding en ook later nog
veel te danken heeft gehad. Te Gent had hij tot leermeester den vredelievenden en
geleerden G. Cassander; te Leuven voltooide hij aan de hoogeschool zijn studiën.
Hij behoorde tot de dertig familiëıı die in 1544 uit vrees voor de inquisitie vluchtten

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

naar Aken en daar een heimelijke waalsche gemeente vormden. Waarschijnlijk
reeds te Aken, in ieder geval kort daarna te Keulen, vinden wij hem voortdurend in
gezelschap van den hervormingsgezinden J. de Bourgogne, heer van Falais. Met
dezen ging hij in 1545 naar Straatsburg, waar hij ijverig studeerde en omgang had
met de voornaamste godgeleerden zijner dagen. Toen zijn veiligheid ook hier
bedreigd werd, stak hij in den zomer van 1548 over naar Engeland, genoot
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de gastvrijheid van Th. Cranmer, aartsbisschop van Canterbury, wien hij de
behulpzame hand bood bij het werk der kerkhervorming, door hem voorbereid, en
stichtte daar ter stede een waalsche gemeente, de oudste gereformeerde gemeente
op engelschen bodem. Vroeg in het voorjaar van 1549 verliet hij Engeland om voor
zijn gezondheid te Straatsburg de warme baden te gebruiken. Hij vertoefde er eenige
weken, en maakte daarop een reis door Zwitserland. Hij bezocht te Zürich H.
Bullinger, met wien hij spoedig in intieme betrekking geraakte; te Genéve bezocht
hij Joh. Calvijn, die met hem onderhandelde over den ‘Consensus Tigurinus’, de
acte van overeenstemming op het stuk van het avondmaal in de zwitsersche kerk;
en te Bazel bracht hij een bezoek aan Joh. Oporinus, die later zijn Narratio gedrukt
heeft, en aan Coelius Secundus Curio, hoogleeraar en indertijd te Padua leermeester
van zijn (half-) broeder Karel. Teruggekeerd naar Engeland werkte hij mede aan de
stichting eener waalsche gemeente te Glastonbury (in het graafschap Somerset)
en aan de totstandkoming en organisatie der dubbele (waalsche en nederlandsche)
vluchtelingengemeente te Londen, welke in 1550 onder koning Eduard VI het
voormalige kerkgebouw der Augustijner monniken te harer beschikking kreeg. Joh.
à Lasco (kol. 577), superintendent, M. Mikron (kol. 678), een der vier door den
Koning aangestelde predikanten, en J. Utenhove, een der vier ouderlingen, waren
haar leidslieden. Tezamen hebben zij leer en liturgiek, gemeente-inrichting en
kerkgezang geregeld. Aan de ouderlingen, 5 Oct. 1550 bevestigd, was opgedragen
de predikanten bij te staan niet in de bediening des Woords, maar in het waken voor
de leer en de zeden der gemeenteleden. Den hem aangewezen arbeid in en voor
de londensche gemeente, alsmede zijn arbeid in het belang van de hervorming
daarbuiten, heeft U. met algeheele toewijding en onbezweken trouw verricht. Na
den dood van Eduard VI, bij de troonsbeklimming van de katholieke Maria Tudor,
gehuwd met Philips II van Spanje, werd in 1553 de gemeente verstrooid. Velen ook de drie leidslieden - begaven zich naar Denemarken ten einde koning Christiaan
III, die daar met vaste hand de hervorming invoerde, verlof te vragen tot vestiging
in zijn land. Zulks werd hun echter niet toegestaan. De ballingen moesten
Denemarken weldra verlaten; zij landden in twee kleine vaartuigen te Rostock,
Wismar en Lübeck. De Koning gelastte à Lasco, Utenhove en Mikron, door Holstein
rechtstreeks naar Duitschland te reizen. Op 4 Dec. 1553 kwamen de beide
eerstgenoemden te Emden aan; Micron had zich onderweg van hen afgescheiden
om de overigen, die uit Kopenhagen zouden vertrekken, op te zoeken. Drie jaren
van betrekkelijke rust heeft U. te Emden doorgebracht. Had hij de nederlandsche
gemeente te Londen reeds voorzien van een Geloofsbelijdenis (1551), een
Catechismus (1551), het vragenboekje Een corte undersouckinghe des gheloofs
(1553 ?) en het bundeltje Vijf-en-twintig psalmen ende andere ghesanghen, hij wilde
haar thans ook een Bijbel geven. Hij bezorgde met behulp van den predikant G.
van Wingen en anderen een vertaling van het Nieuwe Testament, getiteld: Het
Nievwe Testament, dat is, Het Nieuwe Verbond onzes Heeren Jesu Christi. Na der
Grieckscher waerheyt in Nederlandtsche sprake grondlick end trauwlick ouerghezett
(Emden 1556). Die vertaling - de eerste nederlandsche vertaling van het N.T. in
verzen afgedeeld en hoofdzakelijk bewerkt naar het grieksche N.T. van R. Stephanus
(Parijs 1550) - heeft om de daarin voorkomende eigenaardige schrijfwijzen en
woorden weinig
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waardeering kunnen vinden. Van 1556 tot 1559 hield U. verblijf in Polen, waarheen
hij à Lasco had vergezeld; beider hervormende werkzaamheid aldaar werd door
verschillende invloeden belemmerd. In Polen trad hij in het huwelijk met de vrome
A n n e of A n n a v a n H o r n e (‘pulcherrimum piarum matronarum decus’); zij was
een der nederlandsche vluchtelingen geweest, die in 1553 uit Londen de reis naar
Denemarken maakten en van daar verdreven werden. Een groot deel van den tijd
dien U. in Polen doorbracht heeft hij besteed aan de vervaardiging zijner Simplex
et fidelis narratio, enz., een uitvoerig en volledig in sierlijk Latijn geschreven
geschiedverhaal van de lotgevallen der londensche vluchtelingen in Denemarken
en in de kuststeden der Oostzee. Aan het verhaal is toegevoegd van denzelfden
schrijver een dogmatisch polemisch geschrift, Rationes quaedam geheeten, een
verzameling van bewijzen tegen de avondmaalsleer der Lutherschen. Beide zijn in
1560 te Bazel gedrukt, herdrukt in 1912 in Dl. IX van de Bibliotheca reformatoria
neerlandica. In 1608 verscheen een duitsche vertaling van B. Rhodingus, predikant
te Dillenburg; de Rationes quaedam liet hij onvertaald, vermoedelijk omdat hij zich
met den inhoud niet vereenigen kon. Onder de regeering van de protestantsche
Elizabeth, die na den dood van Maria (17 Nov. 1558) koningin van Engeland was
geworden, keerde U. in 1559 naar Londen terug, waar ook de indertijd gevluchte
Hervormden opnieuw een schuilplaats zochten en vonden. Ten tweeden male
stichtte en organiseerde men de gemeente, waarvan hij wederom ouderling werd,
tevens hoofdpersoon en leider. Zijn streven was het terugwinnen van de voorrechten
die zij onder Eduard VI genoten had. Het mocht niet baten: zijn bemoeiingen stuitten
op overwegende bezwaren. Alleen stond de Koningin toe dat de gemeente werd
hersteld in het bezit en het gebruik van het vroegere kerkgebouw, den z.g.
Jezustempel der Augustijner monniken. In dl. I, kol. 1015, van dit woordenboek is
reeds gewezen op U.'s houding tegenover den londenschen predikant A. van
Haemstede, die ten jare 1560 wegens zijn neiging tot wederdooperij werd geschorst
en geëxcommuniceerd. Wat zijn overige werkzaamheden in de hoofdstad betreft,
ook op de totstandkoming van gereformeerde gemeenten in andere steden van
Engeland oefende hij grooten invloed, met name te Sandwich, Colchester en
Norwich. En - niet te vergeten - te Londen voltooide hij het werk dat met
tusschenpoozen hem ongeveer zeventien jaren had beziggehouden, nl. de
psalmberijming. Zij werd uitgegeven onder den titel: De Psalmen Dauidis, in
Nederlandischer sangsryme, door Jan Wtenhoue van Ghentt. Wartoe toegedaen
syn de gesangen Marie, Zacharie, Simeonis, mit t'samen den tien geboden ende
gebede des Heeren, mit noch anderen (Londen 1566). Deze berijming is in de
londensche gemeente niet lang in gebruik gebleven; in 1571 werd zij afgeschaft en
vervangen door die van P. Dathenus, omdat zijn psalmen ‘op beter dicht gestelt
waren en met de voisen der franscher Psalmen ouer-een quamen’. U. heeft zijn
psalmberijming wel persklaar kunnen maken, doch haar uitgave heeft hij niet meer
mogen beleven. In den herfst van 1565 was hij gestorven, op de middaghoogte des
levens, zijn vrouw in bekrompen omstandigheden achterlatende met drie jonge
kinderen.
Zie: vooral F. P i j p e r , Jan Utenhove (Leid. 1883); Biblioth. reformatoria neerl.
IX ('s Gravenh.1912), 3-186; verder P h . B l o m m a e r t , De Nederduitsche schryvers
van Gent (Gent

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

1148
1861, 1862), 102-106; A.A. v a n S c h e l v e n , De Nederduitsche
vluchtelingenkerken der XVIe eeuw ('s Gravenh. 1908), 451 (Register, in voce);
Ned. archief voor kerkgesch. XIV ('s Gravenh. 1918), 126-151 passim; L.
K n a p p e r t , Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme in de Nederlanden
(Utr. 1924), 444 (Register, in voce).
Brinkerink

[Utenhove, Jan (2)]
UTENHOVE (Jan) (2), zoon van Karel U. (1)en A n n a d e G r u t e r e en jongere
broeder van K a r e l , den dichter. Hij was te Gent geboren, trouwde met H e l e n a
d e R o v e r e en stierf kinderloos. Over hem - en ook over zijn broeder - deelt
Blommaert het navolgende mede: ‘Beide broeders, der nieuwe geloofsleer toegedaan
zijnde, waren genoodzaakt by het streng uitvoeren der plakkaten, uit Vlaanderen
te wyken, tot dat de Spanjaarden als vyanden 's lands uit Nederland verjaagd werden,
in 1577, en de vryheid van 't geweten door 's Lands Staten erkend werd. Dan
kwamen zy naar hunne geboortestad weder, waar Karel in 1579 tot voorschepene
uitgeroepen, en Jan, by het aanstellen van den Nieuwen Raad van Vlaanderen
(1580), tot raadsheer des zelfden benoemd werd,’. Laatstgenoemde is volgens den
auteur van Ghendtsche geschied. een der 50 katholieke burgers geweest, die 8
Dec. 1583 op bevel van Jan van Hembyze uit Gent verwijderd werden, ‘om dat zy
aen de Gereformeerden verdagt waren van verraedt’.
o

Van Jan U. is een brief uitgegeven (Parisiis, 5 Junii a . 1565), gericht tot zijn
(halven) oom en naamgenoot, den ouderling te Londen.
Zie: B. d e J o n g h e , Ghendtsche geschiedenissen II (tot Ghendt z.j.; 1752 ?),
231, 351-352; P h . B l o m m a e r t , De Nederduitsche schryvers van Gent (Gent
1861, 1862), 101-102; F. P i j p e r , Jan Utenhove (Leid. 1883), Bijl. LVIII (afdruk
brief), LXIV, LXXXIV-LXXXV.
Brinkerink

[Utenhove, Johan Karel]
UTENHOVE (Johan Karel), zoon van Adriaan U., was heer van Tuffen, Kellenberg
en Nyengeld, ambtman van Messenem en hofmeester aan het hof van den keurvorst
te Heidelberg. Hij was gehuwd met N. v a n S c h e u w e n b u r g t o t B i c h e n a u w ,
R i c h t b e r g e n e n O b e r l i t s e n a u . De volgende kinderen worden opgegeven:
J o h a n L o d e w i j k (gehuwd met Françoise de Besançon), J o h a n K a r e l
(vermoedelijk 27 Apr. 1631 te 's Gravenhage geh. met Elizabeth Snouckaert van
Schauburg), J a c o b , A d r i a n a S o p h i a (geh. met Lubbert van Eck, heer van
Nergena, luitenant kolonel en gouverneur van Emmerik), K a t h a r i n a L o u i s a
(geh. met Louis de Rechelfin, heer van Nazareth, enz. en overl. 1669) en A n n a
M a g d a l e n a (geh. met N. van Nagel, heer van Waldenbroek).
Zie: De Navorscher XXII (1872), 473; verg. 308.
Brinkerink

[Utenhove, Karel (1)]
UTENHOVE (Karel) (1), heer van Markeghem, Horsen, Nieuwland, Warenchem en
Oosthoek, overl. 1580. Hij was de oudste zoon van Nicolaas U. (1), diens eenige
zoon uit zijn eerste huwelijk. Hij heeft gestudeerd aan de hoogeschool te Leuven
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en aan die te Padua. In zijn jonge jaren ondernam hij een groote reis en bezocht
Bazel, waar hij geruimen tijd bij Erasmus vertoefde en kennis maakte met Joh. à
Lasco, in wiens gezelschap hij zich 5 Oct. 1525 naar Italië begaf. Naar zijn
geboortestad teruggekeerd bekleedde hij daar later meermalen het ambt van
schepen, in 1539 en 1541 (volgens een andere opgave: in 1539 en 1548) dat van
eersten schepen of burgemeester. In zijn omgeving ijverde hij met hart en ziel voor
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de hervorming. Dientengevolge stond hij aan veel vervolging bloot en moest meer
dan eens de wijk nemen naar het buitenland. In het najaar van 1556 ging hij uit
vrees voor de inquisitie met zijn zonen naar Parijs, waar hij den geheelen winter
bleef. Toen hij vernam dat Adriaen van Haemstede, predikant der nederlandsche
vluchtelingengemeente te Londen, wegens geneigdheid tot wederdooperij in Nov.
1560 geschorst en daarna geëxcommuniceerd was, schreef hij 16 Mei 1561 aan
zijn halven broeder Jan, ouderling der gemeente, een brief, waarin hij het voor den
uitgeworpene opnam en hem, den onrechtvaardig behandelde, krachtig verdedigde.
Jan U. liet dat schrijven niet onbeantwoord, zooals blijkt uit een tweeden brief van
Karel aan hem, gedateerd 4 Sept. 1562. Beide brieven zijn opgenomen in de bij dit
artikel gevoegde literatuur. Volgens het Biographisch woordenboek der Nederlanden
van A.J. v a n d e r A a behoorde hij met zijn twee zonen (lees: met twee zijner
zonen ?) waarschijnlijk tot de edelen die 18 Juni 1569 voor den bloedraad gedaagd
werden, op straffe van eeuwigen ban en verbeurdverklaring van al hun goederen.
Onder het schrikbewind van Alva - hij leed toen aan blindheid - zag hij zich
genoodzaakt met zijn familie naar Düsseldorf te vluchten. Hij wordt ons beschreven
als een aanzienlijk, invloedrijk en vermogend edelman, hoogst beschaafd en in
nauwe betrekking staande met de coryphaeën der letterkundige en godgeleerde
wereld. Hij was getrouwd met A n n a d e G r u t e r e , jongere zuster van Elizabeth
(zie beneden onder Nicolaas Utenhove (1)), daarna met zekere Margaretha. Pijper
gist dat zij M a r g a r e t h a R i j m s heette. Hij heeft acht kinderen gehad: zes zonen
en twee dochters; hun namen worden opgegeven zoowel in het Kerkhist. archief
III, 228, als in De Navorscher XXI, 60. Medegedeeld wordt het volgende van
godsdienstzin getuigende grafschrift, door hem op zichzelven vervaardigd: ‘Ecce
nunc in pulvere dormio; et exspecto donec veniat immutatio mea. Redimet enim
Dominus animas servorum suorum; et creatura liberabitur a servitute corruptionis,
in libertatem gloriae filiorum Dei. Reposita est haec spes in sinu meo’. Twee brieven
van Melanchthon aan Karel U. zijn bewaard gebleven.
Zie: Archief voor kerkel. gesch., inzonderheid van Nederland VI (Leid. 1835), 44
de aant., 51, 73- 76, 148-150 (afdruk brief 16 Mei 1561); F. P i j p e r , Jan Utenhove
(Leid. 1883), 3, 6, 47, 168 aant. 2, 211-212, 249, Bijl. XLVIII-L (afdruk brief 4 Sept.
1562), LXIV, LXXVII-LXXXIV.
Brinkerink

[Utenhove, Karel (2)]
UTENHOVE (Karel) (2), gentsch edelman, heer van Hoogewalle, derdezoon van
den vorige.Geboortejaar en sterfjaar staan niet vast; waarschijnlijk is hij gest. 1 Aug.
1600 of 1608. Hij had tot leermeester Johannes Otho (kol. 737), rector te Gent, en
vertrok later naar Parijs om zich daar verder te bekwamen vooral in de klassieke
talen. Omstreeks 1563 ontmoeten wij hem in Engeland, waar hij de gunst genoot
van koningin Elizabeth. Dat hij veel gewerkt heeft voor de vestiging der vrijheid in
de Nederlanden en voor de uitbreiding der kerkhervorming blijkt o.a. uit twee zijner
brieven: een van Sept. 1566 aan graaf Lodewijk van Nassau over den beeldenstorm
en een van 20 Juni 1567 aan Pierre l'Oiseleur de Viliers, geheimraad en hofprediker
van prins Willem I van Oranje. Toen hij dien tweeden brief schreef bevond hij zich
te Vriemersheim (in het graafschap Meurs, dicht bij Düsseldorf), waarheen hij de
vlucht had genomen en van waar hij naar Gent terugkeerde na de pacificatie van
1576. Hier schijnt hij het voornamelijk geweest te zijn,
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die de komst van prins Willem in de stad op 18 Aug. 1579 bewerkstelligde. Twee
dagen later werd hij door den Prins in plaats van den heerschzuchtigen Jan van
Hembyze tot voorschepen aangesteld, welk ambt hij tot 1584 bekleedde. Hij werd
toen door den hertog van Parma afgezet, moest wederom zijn land verlaten en ging
opnieuw naar Duitschland, waar hij in het huwelijk trad met U r s u l a v a n F l o d o r p
t o t D a (e)l e n b r o e c k en de laatste jaren zijns levens doorbracht. Te Keulen
overleed hij, zonder kinderen. Karel U. is een groot geleerde geweest, een beroemd
latijnsch dichter, door de dichteres Johanna Othonia (kol. 737), dochter van Johannes
Otho, in het opschrift van een lied te zijner eere ‘poeta laureatus’ genoemd. Behalve
tal van Epigrammata, epitaphia, epithalamia graeca et latina schreef U. een
Commentariolus, seu Libellus adsertatorius, enz. Ex Italico Joan. Boteri Latine
redditus. Utenhovio interprete; voorts - om nog een tweetal geschriften te noemen
- Xenia, seu Ad illustrium aliquot Europae hominum nomina allusionum liber primus.
Ad Elizabetham sereniss. Angl.... reginam (Basiliae Rauracorum, anno 1568) en
Mythologica Aesopica metro elegiaco. Eenige van zijn gedichten vindt men in de
Opera omnia van de italiaansche dichteres Olympia Fulvia Morata, na haar dood
uitgegeven, voor het eerst in 1556, vervolgens in 1562, In 1570 en in 1580. Wij
kennen van hem slechts één gedicht in het Nederlandsch; het is een zang aangaande
de echtverbintenis zijner nicht (1560 of daaromtrent) met Adriaan Roethaert of
Roothert. Een tijdlang is U. ook de poëet geweest aan het hof van Willem, hertog
van Kleef, dien hij in gloedvolle verzen bezong als dengene die den gouden tijd
weer kwam brengen.
Van Karel U. berust te Londen nog een grieksche brief, geschreven aan zijn
(halven) oom Jan Utenhove, den ouderling, en door P i j p e r gepubliceerd.
Zijn portret is gegraveerd door C. de Passe en J. de Bry.
Zie: B. d e J o n g h e , Ghendtsche geschiedenissen II (tot Ghendt z.j.; 1752 ?),
178-179, 181, 182, 415; Kerkhist. archief II (Amsterd. 1859), 423-426, III (Amsterd.
1862), 226, 228-229; P h . B l o m m a e r t , De Nederduitsche schryvers van Gent
(Gent 1861, 1862), 101-102, 142-143; A. W o l t e r s , Konrad von Heresbach und
der Clevische Hof zu seiner Zeit (Elberf. 1867), 149; F. P i j p e r , Jan Utenhove
(Leid. 1883), 1, 4, 6, 247, Bijl. III, XLVIII, LVII, LVIII, LVIX (afdruk van den griekschen
brief), LXIV, LXXV, LXXVII-LXXX passim, LXXXII-LXXXV.
Brinkerink

[Utenhove, Nicolaas (1)]
UTENHOVE (Nicolaas) (1), heer van Markeghem, overl. 11 Febr. 1527 en in de
kerk der Predikheeren te Gent begraven. Hij werd 5 Maart 1515 tot ridder geslagen.
Gedurende vele jaren bekleedde hij de betrekking van president van den Raad van
Vlaanderen. Hij muntte uit door rechtskennis, bezat groote liefde voor de letteren,
studeerde ijverig in den bijbel en betoonde zich een warm voorstander van de
kerkhervorming. Met Erasmus was hij bevriend en hield hij briefwisseling; deze heeft
ook twee grafschriften op hem vervaardigd. Nicolaas U. is tweemaal gehuwd
geweest: eerst met A g n e s v a n d e r V a r e n t (overl. 27 Apr. 1530) en daarna
met E l i z a b e t h d e G r u t e r e . Bij zijn eerste vrouw had hij, behalve drie dochters
(J o s i n a , K a t h a r i n a en A n n a ), één zoon: Karel (1) (hiervoor); bij zijn tweede
vrouw had hij twee zonen: Nicolaas (2) (die volgt) en Jan (1) den bekenden
londenschen ouderling.
Zie: Kerkhist. archief II (Amsterd. 1859), 424,
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III (Amsterd. 1862), 227; De Navorscher XXI (1871), 60; F. P i j p e r , Jan Utenhove
(Leid. 1883), 2-3, 17 aant. 3, 47 aant. 2, 168 aant. 2, Bijl. LXXIII-LXXVII passim,
LXXXI.
Brinkerink

[Utenhove, Nicolaas (2)]
UTENHOVE (Nicolaas) (2), zoon van den vorige uit diens tweede huwelijk en volle
broeder van den ouderling Jan. Waarschijnlijk was hij lid van den Raad van
Mechelen. Zijn vrouw heette A n n a d e L a n n o y , dochter van Nicolaas, heer van
Lesdaing, en Michaele Cottrel ot Coutereel, vrouwe van Espleiton (?). Zie: F. P i j p e r ,
Jan Utenhove (Leid. 1883), 17-18, 47, 168 aant. 2, Bijl. III, XXXVIII, LXXXI.
Een N i c o l a a s U. (3), zoon van Karel U. (1), was heer van Markeghem enz. en
gehuwd met G u i n t i n e o f Q u i n t i n a d e G r u t e r e . Hij stierf zonder kinderen.
Zie: Archief voor kerkel. gesch., inzonderheid van Nederland VI (Leid. 1835), 150;
Kerkhist. archief III (Amsterd. 1862), 228; De Navorscher XXI (1871), 60.
Brinkerink

[Wttewaall van Stoetwegen, jhr. Mr. Henri Assuerus]
WTTEWAALL VAN STOETWEGEN (jhr. Mr. Henri Assuerus), geb. te Amersfoort
29 Mrt. 1812, overl. te 's Gravenhage 27 Sept. 1866, was de derde zoon van jhr.
Mr.G e r a r d C o r n e l i s W t t e w a a l v a n S t o e t w e g e n enA n n a C o r n e l i a
van Dam van Isselt.
Hij werd 9 Nov. 1829 als student te Deventer en daarna 23 Juni 1830 als zoodanig
te Leiden ingeschreven, nam deel aan den Tiendaagschen veldtocht en promoveerde
te Leiden 20 Mrt. 1834 op een dissertatie De vetere ordine judiciorum apud
Hollandos.
Hij zette zich als advocaat te Kampen neder. In een proces, dat die stad met het
rijksdomein voerde over het recht op de aanwassen langs het Kamper Eiland in de
Zuiderzee, was hij advocaat dier stad. Het proces werd 29 Jan. 1840 ten voordeele
van Kampen uitgewezen.
Hij werd 1 Mrt. 1835 benoemd tot burgemeester en secretaris van Kamperveen,
bovendien 1 Juni d.a.v. tot burgemeester en secretaris van Wilsum, eindelijk 2 Jan.
1838 tot burgemeester van IJselmuiden en Grafhorst. Hij nam al deze ambten tegelijk
waar, maar verkreeg daaruit ontslag toen
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hij 26 Dec. 1842 benoemd werd tot burgemeester van Kampen. Hij bleef dit tot zijn
overlijden.
De raad van Kampen koos hem 1 Juni 1843 tot lid der Provinciale staten van
Overijsel. Toen zijn zwager jhr. Mr. J.A. Sandberg door den raad van Zwolle op 2
Juni 1845 als zoodanig niet herkozen was, en dus vanzelf als lid van Gedeputeerde
staten zou moeten aftreden, verzocht Wttewaall denzelfden dag aan den Koning
ontslag als lid en dit werd hem bij besluit van 5 Juni verleend. Op 9 d.a.v. verkoos
de raad van Kampen Sandberg in zijn plaats.
Hoewel hem daarna vele malen een candidatuur voor lid der Staten werd
aangeboden, heeft hij die nimmer aanvaard, tot hij 9 Mei 1865 als zoodanig in het
district Kampen gekozen werd en hij de benoeming aannam.
Kort daarna, 26 Juni 1866, werd hij in het district Zwolle tot lid der Tweede Kamer
gekozen. Toen hij Keuchenius (dl. I, kol. 1246), van wien hij meende, dat deze van
dezelfde conservatieve beginselen was als hij, een motie van afkeuring tegen het
door hem met ingenomenheid begroete nieuwe kabinet Heemskerk-van Zuyien van
Nijevelt zag indienen en deze motie op 27 Sept. zag aannemen, schokte dit den
gemoedelijken man zoo geweldig, dat hij nog denzelfden avond overleed. Zijn
zenuwgestel was reeds geschokt door de gedurende 5 jaren in den raad der
gemeente Kampen op hem door den sigarenfabrikant W.G. Boele op bijzonder
onaangename en persoonlijke wijze gedane aanvallen. Deze waren dikwijls gegrond
en vonden hun oorzaak in het conservatisme van Wttewaall. Kampen was door zijn
landerijen een gemeente, die in tegenstelling met bijna alle andere nederlandsche
gemeenten elk jaar een batig slot had en het gevolg was, dat Stoetwegen (zooals
hij te Kampen verkeerdelijk genoemd werd) nogal eens vriendjes aan goed betaalde
sinecures hielp. Hieraan wilde Boele een eind maken.
Hij huwde 2 Sept. 1835 E l s a b é R o l i n a S a n d b e r g , geb. 21 Oct. 1814,
overl. 2 Febr. 1890. Zij hadden 3 zonen, onder wie Edmond Willem Ferdinand (dl.
I, kol. 1508) en 2 dochters.
Ramaer
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V.
[Valckenaar, Albertus de of de Valck]
VALCKENAAR (Albertus d e ) of d e V a l c k , V a l k e n a a r , geb. in de zeeuwsche
hoofdstad Middelburg, aldaar gedoopt in de r.k. statie 26 Mei 1696, zoon van
C o r n e l i u s en M a r i a V o s b e r g , overleed als missionaris te Dokkum 11 Sept.
1751. S o m m e r v o g e l zegt ten onrechte, dat hij in het oost-vlaamsche Middelburg
ter wereld kwam. Albert de Valckenaar studeerde aan het college der Jezuïeten te
Antwerpen en Brussel en te Gheel. Hij trad in de Sociëteit van Jezus 4 Oct. 1719
en deed zich inschrijven in het Album novitiorum als Albertus de Valck. Eerst was
hij werkzaam als leeraar in de colleges der orde o.a. te Aalst. Hij gaf in dien tijd in
druk uit: Petrus van Luxemborgh een Kindt, zal vertoont worden door de Jonckheyt
van de eerste schole der Societeyt Jesu. Tot Aelst den 16 Juli 1725 door P. Alb. de
Valck (Ghendt gedr. bij Petrus de Goesin). Hetzelfde jaar zijner priesterwijding, 20
Sept. 1732, werd hij naar Nijkerk op de Veluwe gezonden,
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om als missionaris aldaar de Katholieken bij te staan. 14 April 1745 werd hij naar
Dokkum in Friesland verplaatst. In Nijkerk werd hij vervangen door een seculier
priester, omdat de vroedschap van het stadje geen Jezuïet meer duldde. De
uitgestrekte statie van Dokkum bediende hij onvermoeid tot aan zijn dood. Mogelijk
is, dat pater Valckenaar behoorde tot de familie van Andries Valckenaar, den bouwer
van het beroemde huis ‘De Steenrots’ in Middelburg.
Zie: S o m m e r v o g e l , Bibl. de la compagnie de Jésus VIII, 373; Archief aartsb.
Utrecht I, il3, III, 277, IV, 146, V, 303.
Fruytier

[Valckenburgh, Nicolaus]
VALCKENBURGH (Nicolaus), geb. te Maastricht 6 Dec. 1681, kwam om op de reis
naar Zuid-Amerika 9 Aug. 1717. Hij voltooide zijn lagere studiën op het college zijner
geboortestad, alvorens in 1699 te Mechelen in de Sociëteit van Jezus te treden. In
verschillende colleges, o.a. te Roermond, onderwees hij de klassieke letteren. Na
te zamen met
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P. Aloysius de Wijckersloot zijn derde proefjaar te Lier volbracht te hebben, ontvingen
zij samen verlof zich te wijden aan het beschavings- en bekeeringswerk der Indianen
in de missie van Chili. In 1716 naar Sevilla afgereisd, gebruikte hij zijn oponthoud,
in die stad om een briel aan P. Mathias Tapia over de missiën aan den Orinoco en
den marteldood van drie Jezuïeten missionnarissen te vertalen en naar Nederland
te zenden. Dit werkje werd te Roermond in het licht gegeven op last van de vroeger
protestantsche abdis van Gandersheim, Henriëtte Christina hertogin van Brunswijk
en Lüneburg, die in 1712 katholiek was geworden en zich te Roermond gevestigd
had. In 1717 aanvaardde hij de groote en gevaarlijke reis, doch door een storm
overvallen, overleed hij bij een schipbreuk.
Zie: Précis historiques 1879, 148.
Kleijntjens

[Valk, Jan]
VALK (Jan), geb. te Amsterdam 13 Nov. 1679, overl. na 1735, dichter. Hij was een
zoon van den uit Sluis afkomstigen kistenmaker A d r i a a n D i r k s z . V a l k en
F e m m e t j e N i n n e s d r . d e V r i e s . Na den vroegen dood van zijn moeder,
werd hij door zijn vader bij familie te Rijnsburg ondergebracht (1687); vervolgens
liet zijn vader hem een ambacht leeren. Hij vestigde zich dan ook als blikslager te
Amsterdam en huwde er in 1708 (ondertr. 21 April) met D r i e s j e v a n K e l ,
weduwe van J a c o b J a n s z . P i j p . De bruidegom woonde toenmaals op de
Utrechtschestraat. Hij schreef Spiegel van wel-leven en sterven. Vertoont in het
leven en sterven van eenige des auteurs vrinden, meest overleeden in 't jaar 1722
(Amsterdam 1723) en Rijm-gedachten op het blikslaan, met geestelijke toepassingen
(Amsterdam 1735). Beide dichtbundels zijn weinig meer dan onmogelijk rijmwerk.
Zie: F r e d e r i k s e n v a n d e n B r a n d e n , Biographisch Woordenboek der
Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde, 2e dr., 802; M. B o a s , Jan Valk en zijn
Wel-leven-spiegel in het Jaarboek Amstelodamum XXIV (1927), 156 e.v.
Wijnman

[Valkenburg, Dirk van (1)]
VALKENBURG (Dirk v a n ) (1), heer van Heinsberg en van Valkenburg, overl. 8
Nov. 1228, zoon van A r n o l d III graaf van Kleef 1193-1202 en A d e l h e i d vrouwe
van H e i n s b e r g , erfdochter van Valkenburg. De misvatting, dat de latere heeren
van Valkenburg zouden gesproten zijn uit een zijtak der hertogen van Limburg, door
alle oudere genealogen en historici, zooals Miraeus, Butkens, Fahne, Ernst, Russel
en Witkamp gehuldigd, is voor het eerst te niet gedaan door G.D. Franquinet in zijn
inventaris der oorkonden van het adellijk klooster St. Gerlach (Maastricht 1877).
Dirk (1) noemt zich in 1217 op zijn zegel de Heinsberg en Valkenberg en in een
oorkonde van 1225 Theodorus de Valkenberg, terwijl zijn echtgenoote Beatrix zich
1230-1240 domina in Valkenburch noemt.
Hij was gehuwd met: I s a l d e (v a n L i m b u r g ?), daarna met B e a t r i x
W i l d g r a v i n , 1225, 1230-1240 in oorkonden vermeld. Uit het eerste huwelijk:
A g n e s , erfgename van Heinsberg, huwde Hendrik van Sponheim, hieruit het derde
heinsbergsche huis. Uit het tweede: Dirk (2) (die volgt) en E n g e l b e r t ,
aartsbisschop van Keulen, 1261-1274 (overl. na 1276).
Zie: G.D. F r a n q u i n e t , Beredeneerde inventaris der oorkonden, en bescheiden
van het adellijk klooster St. Gerlach (1877), 4-5; A.J.A. F l a m e n t , De geschiedenis
van het rekwest ter bekoming van een verbeterd gemeentewapen door het
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gemeentebestuur van Valkenberg in Maasgouw (1900), 41-43, 89; J.J. d e W i t e n
A.J.A.
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F l a m e n t , De vorming der heerschappijen op het grondgebied in Limburg in Publ.
de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg XLVII (1911), 38; J o s . M.H. E v e r s e n
e n J.L. M e u l l e n e r s , De Limburgsche gemeentewapens, 526-527; T. v a n d e r
L a a r s , Wapens, vlaggen en zegels van Nederland, 81-82; E.J. T h o m a s s e n
à T h u e s s i n c k v a n d e r H o o p , De Heeren van Valkenberg en hun wapen,
2-9; C.J. K r e m e r , Akademische Beiträge I, 7.
Verzijl

[Valkenburg, Dirk heer van (2)]
VALKENBURG (Dirk heer v a n ) (2), overl. 15 Oct. 1268, zoon van Dirk (1) uit diens
tweede huwelijk: wij vinden hem vermeld in 1237 en 1246, in een oorkonde, waar
hij den lateren aartsbisschop van Keulen Engelbert II zijn broeder en Otto van
Everstein, proost van Aken, zijn moederlijken oom noemt. De eerste jaren zijner
regeering gingen rustig voorbij, althans wij vernemen niets bijzonders van hem vóór
het jaar 1264. In het begin van dat jaar werd hij, toen hij zich bij zijn broeder den
aartsbisschop van Keulen bevond, door de bewoners dier stad, die tegen hun heer
in opstand waren gekomen, tezamen met zijn broeder gevangen genomen. In 1267
werd hij leenman van den hertog van Brabant. Aleida, diens weduwe, die voor haar
minderjarigen zoon Jan het hertogdom bestuurde, stond aan hem een jaarren te af
van 200 leuvensche ponden, te beuren uit de opbrengsten der Maasbrug te
Maastricht. Dirk stond haar als leenman bij tegen den bisschop van Luik en diens
broeder den graaf van Gelder, die, nadat zij het beleg van Mechelen moesten
opbreken, een poging deden om Maastricht te veroveren, wat hun ook gelukte. 14
Dec. 1267 werd Dirk door den bisschop van Luik en diens bondgenooten verslagen,
terwijl zijn broeder aartsbisschop Engelbert door Willem IV graaf van Gulik werd
gevangen genomen. Dirk sloot een verbond met hertog Walram van Limburg, Dirk
VI graaf van Cleef en anderen om Keulen te overrompelen. De aanslag had in den
nacht van 14 op 15 Oct. 1268 plaats, Dirk verloor er echter zijn leven bij. Hij was in
eerste huwelijk getrouwd met B e r t h a , dochter van Walram v a n L i m b u r g , heer
van Monjoie en Sittard, en van Isabella van Bar, en hertrouwde J o h a n n a ot
A l e i d i s , een dochter van Arnold III graaf v a n L o o n . Uit het eerste huwelijk had
hij de volgende kinderen: Walram (die volgt), I s a b e l l a of E l i s a b e t h , welke in
1265 Engelbert graaf van der Marck (overl. 16 Nov. 1277) huwde en B e r t h a ,
sedert 1269 gehuwd met Richard van Cornwallis, broeder van Hendrik III van
Engeland, Roomsch Koning 1257 (overl. 1272).
Zie: De bronnen bij Dirk (1): E d u a r d R o s e n k r a n t z , Julemont in Maasgouw
(1894), 82; E. F r a n q u i n e t , De heerlijkheid Valkenburg in de Nedermaas (April
1926), 104; J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom Roermond I, 574-577;
S.P. E r n s t , Histoire de Limbourg IV, 270, V, 266-272.
Verzijl

[Valkenburg, Dirk heer van (3)]
VALKENBURG (Dirk heer v a n ) (3), overl. in 1306, zoon van Walram (die volgt)
en P h i l i p p a v a n G e l d e r , volgde zijn vader in 1302 als heer van Valkenburg,
Monjoie, Sittard en Susteren op. Van zijn bestuur is weinig bekend. Onder zijn
regeering trachtte Gerard van Gulik van den duitschen Keizer gedaan te krijgen,
dat deze Dirk het eereambt van ondervoogd van Aken zou ontnemen en aan hem,
Gerard, schenken. Adolf van Nassau had in 1292 dit eereambt aan Walram, Dirks
vader, ontnomen en het geschonken aan Walram van Gulik, Gerards vader. Na
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diens dood was Walram van Valkenburg er in geslaagd, zich opnieuw in bezit te
stellen van dat ambt. Ofschoon de Keizer op Gerards hand was, wist
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Dirk zich toch in het bezit van ditambttehandhaven, echter onder de zeer bezwarende
voorwaarde, dat hij hiervoor in 1305 om een verlenging van vijf jaar te verkrijgen
aan den Keizer een som van 1400 gulden moest betalen. Hij genoot echter niet
lang van die verlenging, daar hij reeds het jaar daarna kinderloos overleed.
Zie: S.P. E r n s t , Histoire de Limbourg V, 290-292; E. F r a n q u i n e t , De
heerlijkheid Valkenburg in de Nedermaas (April 1926), 106.
Verzijl

[Valkenbubg, Dirk heer van (4)]
VALKENBUBG (Dirk heer v a n ) (4), overl. 19 Juli 1346, zoon van Reinald (die
volgt) en M a r i a v a n B a u t e r s e n , was in 1332 bevelhebber in het leger der
bondgenooten tegen Brabant en trad in 1333 toe tot het bondgenootschap, dat de
graal van Vlaanderen tegen den hertog van Brabant had tot stand gebracht; nam
in Maart 1334 deel aan de verovering van 's Hertogenrade (Hertzogenrath) en
Sittard, ten gevolge waarvan hij weder in bezit kwam van Sittard en Heerlen, zooals
blijkt uit een verklaring van genoemden hertog van 23 Oct. van dat jaar. In 1337
trad hij in dienst van koning Eduard III van Engeland en kreeg hiervoor een jaarrente
van 1200 goudgulden; in April 1338 stond hij den hertog van Brabant terzijde in een
geschil met den bisschop van Luik; diende daarna drie jaar als bevelhebber in het
leger van den koning van Engeland. 16 Febr. 1345 legde hij de verklaring af, dat
hij het verbod zou handhaven van in het stift St. Gerlach niet meer dan dertig
jonkvrouwen op te nemen. In 1346 stond hij Engelhert van der Marck, bisschop van
Luik, hij in diens strijd tegen zijn oproerige onderdanen en sneuvelde 19 Juli van
dat jaar in den slag van Vottem. Daar zijn huwelijk met M e c h t i l d i s vrouwe van
V o o r n e en burggravin van Zeeland 1349-72, dochter van Gerard en Hedwig van
Borsselen, kinderloos was gebleven, werd hij door zijn broeder Jan (die volgt)
opgevolgd.
Zie: S.P. E r n s t , Histoire de Limbourg V, 309-311; E. F r a n q u i n e t , De
heerlijkheid Valkenburg in De Nedermaas (Mei 1926), 118; J.J. d e W i t en A.J.A.
F l a m e n t , De vorming der heerschappijen op het grondgebied in Limburg in Publ.
de la soc. hist. et arch. dans le Limbaurg XLVII (1911), 31, 37; J o s . H a b e t s ,
Houthem-Sint Gerlach en het adellijk vrouwenstift aldaar in Publ. de la soc. hist. et
arch. dans le duché de Limbourg VI (1869), 182, 216-217; W. van G o u t h o e v e n ,
D'oude chronijcke van Holland etc., 87, 144; T. v a n d e r L a a r s , Wapens, vlaggen
en zegels van Nederland, 82.
Verzijl

[Valkenburg, Jan heer van]
VALKENBURG (Jan heer v a n ), overl. 10 of 11 Aug. 1352, begr. te Rijkestein, zoon
van Reinald (die volgt) en M a r i a v a n B a u t e r s e m . Hij was in 1342 gehuwd
met J o a n n a vrouwe v a n B e r g e n o p Z o o m , dochter van Albert heer van
Voorne en Mechtildis van Wesemale, vrouwe van Bergen op Zoom. Volgens van
Gouthoeven volgde zij in 1337 haar grootvader Gerard als vrouwe van Voorne en
burggravin van Zeeland op en werd zij zelf in 1349 na haar dood als zoodanig
opgevolgd door haar tante Mechtildis, weduwe van Dirk (4) heer van Valkenburg
(die voorgaat). Volgens andere schrijvers (o.a. Ernst) zou deze Mechtildis reeds
gedurende het leven van haar man vrouwe van Voorne en burggravin van Zeeland
geweest zijn en zou zij deze haar man ten huwelijk gebracht hebben. De eerste
oorkonde waarin Jan v.V. met zijn echtgenoote voorkomt is van 1342, des avonds
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voor St. Jan (24 Juni), hij noemt zich daar ‘here van Beutghebach ende here van
Berghen up den Zoem’. 7 Sept. van hetzelfde
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jaar komt hij voor als getuige met zijn broeder Dirk en Jan van Valkenburg, heer
van Born en Sittard. 17 Dec. 1344 vergezelde hij graaf Willem IV van Holland op
een tocht naar Oost-Pruisen, waar hij de duitsche ridders te hulp kwam in hun strijd
tegen de heidensche Littauwers; in 1345, Woensdag na St. Tiburtiusdag (April)
schonk hij met zijn echtgenoote moergrond te Deurlicht bij Roosendaal aan de abdij
van Middelburg. In 1346 was hij een der gasten van koning Eduard III van Engeland
en nam hij deel aan het vermaarde reigersfeest, waar hij zich uit pocherij met een
barbaarschen en goddeloozen eed bezoedelde. 19 Juli 1346 volgde hij zijn breeder
Dirk IV als heer van Valkenburg enz. op, was een bondgenoot van den koning van
Engeland in diens strijd tegen den koning van Frankrijk en onderscheidde zich o.a.
in den slag van Crécy (27 Aug. 1346). De koning van Engeland had hem 30 April
van dat jaar een jaargeld van honderd pond toegekend. 21 Dec. 1346 bekrachtigde
hij de verklaring van zijn broeder Dirk IV in zake het opnemen van jonkvrouwen in
het stift te Houthem St. Gerlach; schonk in 1347 de heerlijkheid Schinnen aan
Mathilde van Gelder en nam van zijn zwager Hartrad van Schoenecken een aantal
kasteelen in pand van 5.000 gouden schilden. 27 Mei 1350 nam hij de abdij van
Heinsberg in zijn bescherming; 30 Nov. 1351 trad hij toe tot den bond gesloten
tusschen den hertog van Brabant, den aartsbisschop van Keulen en de stad Aken
om het land te zuiveren van de rooverbenden, die overal rondzwierven en de
openbare wegen onveilig maakten. Aangezien zijn huwelijk met Joanna van Voorne,
vrouwe van Bergen op Zoom, die in 1349 overleed, kinderloos was gebleven, volgde
zijn zuster P h i l i p p a hem in de heerlijkheid Valkenburg op, terwijl Bergen op Zoom
aan Hendrik van Bautershem kwam, die hiermede 24 Aug. 1352 door den hertog
van Brabant werd beleend.
Zie: G.C.A. J u t e n , Jan van Valkenburg, heer van Bergen op Zoom in Maasgouw
(1921), 73-75 en de daar aangehaalde bronnen; W. G o o s s e n s , Jan van
Valkenburg en het reigersfeest in Maasgouw (1922), 70; E g i d i u s S l a n g h e n ,
Bijdragen tot de geschiedenis van het tegenwoordig hertogdom Limburg (1865), 9;
W. v a n G o u t h o e v e n , D'oude chronycke ende Historien van Holland etc. (1620),
87 en 144; S.P. E r n s t , Histoire de Limbourg V, 311-312; E. F r a n q u i n e t , De
heerlijkheid Valkenburg in De Nedermaas (Mei 1926), 118; J.J. d e W i t e n A.J.A.
F l a m e n t , De vorming der heerschappijen op het grondgebied in Limburg in Publ.
de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg XLVII (1911), 38-39; J o s , H a b e t s ,
Houthem-St. Gerlach en het adellijk vrouwenstift aldaar in Publ. de la soc. hist. et
arch. dans le duché de Limbourg VI (1867), 185, 188, 217-218; T. v a n d e r L a a r s ,
Wapens, vlaggen en zegels van Nederland, 82.
Verzijl

[Valkenburg, Reinald heer van]
VALKENBURG (Reinald heer v a n ), overl. 12 Juli 1332, zoon van Walram (die
volgt) en P h i l i p p a v a n G e l d e r , volgde zijn broeder Dirk (3) in 1306 in zijn
bezittingen op; hij bevestigde 1 Juni 1310 al de vrijheden door zijn vader en
voorgangers aan Sittard geschonken, maar verloor deze stad in 1318 aan hertog
Jan III van Brabant; hij verzekerde zich de ondervoogdij van Aken, hetgeen hem
de som van 400 mark baar zilver kostte. In 1314 verleende hij bijstand aan Adolf
van der Marck, bisschop van Luik, bij de bestraffing der inwoners van Hoey en hun
bondgenooten, die tegen hun heer den bisschop opgestaan waren. Bij den strijd
tusschen de keizers Frederik van
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Oostenrijk en Lodewijk van Beieren (19 Oct. 1314) koos Reinald de partij van den
eerste. Hij viel in 1315 met zijn troepen in het land van Gerard V graaf van Gulik,
een aanhanger van Lodewijk van Beieren, werd echter verslagen en op het slot van
Nideggengevangengezet en eerst na betalingvan een hoog losgeld vrij gelaten; ook
verloor hij bij die gelegenheid de ondervoogdij van Aken. Omzijnschulden, door al
deze wederwaardigheden ontstaan, te kunnen betalen, nam hij zijn toevlucht tot het
heffen van zware belastingen, niet alleen van zijn eigen onderdanen, maar ook van
die van den hertog van Brabant en den bisschop van Luik, die binnen zijn gebied
vaste goederen bezaten. Vooral de inwoners van Maastricht hadden hierdoor te
lijden en dienden hun beklag over Reinalds handelwijze bij hun heeren in. Hierdoor
werd hij in een nieuwen oorlog gewikkeid (Juli 1318). De troepen zijner vijanden
trokken zijn gebied binnen, veroverden het kasteel Haren bij Maastricht, dat met
den grond gelijk werd gemaakt, de stad Susteren en het kasteel van Heerlen,
benevens eenige kleinere plaatsen, zoodat Reinald noodgedwongen vrede moest
sluiten, terwijl hij Sittard en Heerlen verloor (14 Sept. 1318) en bovendien de plechtige
belofte moest afleggen geen vijandelijkheden meer tegen den hertog van Brabant
te ondernemen. Zijn belofte was echter niet van langen duur; hij had het vooral
gemunt op de Maastrichtenaren, die hij voor de oorzaak van zijn onheilen hield en
welke hij, wanneer hij daartoe de kans zag, knevelde en plunderde; hij ging zelfs
zoover zijn troepen voor de poorten van Maastricht te zenden, waar zij de
buitenwijken verwoestten. Door den hertog ter verantwoording geroepen en naar
Leuven ontboden, werd hij aldaar gevangen gezet en toen pogingen aangewend
werden om hem te verlossen, liet de hertog hem naar het sterke slot van Genappe
overbrengen. Eerst in 1326 kreeg hij zijn vrijheid weder. Nauwelijks echter in zijn
gebied teruggekeerd, begon hij de Maastrichtenaren wederom lastig te vallen, deed
zelfs in Juli 1327 een onverwachten inval in het hertogdom Limburg waar hij vreeselijk
huishield. De hertog sloeg nu het beleg voor Valkenburg, dat behoorlijk versterkt
was en van levensmiddelen voorzien enwaarvan Reinald in eigen persoon de
verdediging leidde. Door een list, hij liet n.l. de Geul afdammen, waardoor de stad
overstroomd werd, gelukte het echter den hertog zich van Valkenburg meester te
maken. Reinald vroeg en verkreeg een wapenstilstand, moest echter de muren en
poorten der stad slechten, terwijl de beslissing van hun geschillen aan den koning
van Boheme, een bloedverwant van Reinald, werd overgelaten, die hiermede echter
lang draalde. Reinald liet intusschen de muren zijner stad versterken in plaats van
deze te slechten. Nieuwe vijandelijkheden bleven niet lang uit; de heeren van
Heinsberg en Born ondernamen, om een onbekend gebleven reden, een aanslag
op Valkenburg, waar zij hevig moordden en plunderden. Reinald, die meende, dat
hier de hertog van Brabant achter zat, deed wederom een inval in het hertogdom
Limburg. De hertog rukte nu andermaal (Maart 1329) naar Valkenburg op en sloeg
het beleg om de stad, die thans door Reinalds oudsten zoon Walram werd verdedigd.
De belegering duurde negen weken en eerst toen Walram in een der gevechten
gesneuveld was, gat men zich 9 Mei 1329 over. Ook na den val van Valkenburg
duurden de vijandelijkheden nog voort lot de lente van 1330, toen zij door een
verdrag werden beëindigd. Na den koning van Boheme op een krijgstocht naar Italië
vergezeld te hebben, waarvan hij in April 1332 was teruggekeerd, trad Reinald toe
tot het
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bondgenootschap gesloten tusschen den koning van Frankrijk, den aartsbisschop
van Keulen, den bisschop van Luik, de graven van Gelder, Gulik en Namen en
anderen, tegen den hertog van Brabant, die 's konings broeder, Robert van Arras,
door den koning verbannen, gastvrij had opgenomen. Dat werd Reinalds ongeluk.
Deze had zich teruggetrokken binnen Monjoie, dat door de brabantsche troepen
belegerd werd. Reinald werd bij een uitval, toen hij verhit door den strijd, even zijn
helm had afgenomen, om wat frissche lucht te scheppen, door een pijl aan het hoofd
doodelijk getroffen. Zijn echtgenoote M a r i a , vrouwe van B a u t e r s e m , had hem
de volgende kinderen geschonken: W a l r a m , in 1329 gesneuveld bij het beleg
van Valkenburg; Dirk (4) (zie artikel); Jan (zie artikel); P h i l i p p a , vrouwe van
Valkenburg enz. 1352-54, huwde met Hendrik van Vlaanderen, heer van Ninove;
B e a t r i x (overl. vóór 1354), gehuwd met Dirk III heer van Brederode (overl. 1377);
M a r i a , abdis van Maubeuge; M a r g a r e t h a , huwde Hartrad van Schoenecken
(overl. 1350-51), en daarna Burchard heer van Vinstingen (overl. vóór 1374); A l e i d ,
vrouwe van St. Vijth, Butgenbach en Dachsburg, gehuwd met Hendrik II graaf van
Vianden (overl. 1351); E l i s a b e t h , kanunnikes te Rijkenstein, werd krankzinnig
ten gevolge van het feit, dat haar zuster Philippa in 1354 haar erfrecht op Valkenburg
aan Reinald van Schoonvorst had verkocht, ontvluchtte haar klooster en kwam
heimelijk het stamhuis betrekken. Vermoedelijk was ook een zoon van hem:
R e i n i e r , commandeur der Duitsche Orde (overl. 1342, begraven te Sint
Maartensvoeren, balie Aldenbiessen).
Zie: S.P. E r n s t , Histoire de Limbourg V, 292-309; E. F r a n q u i n e t , De
heerlijkheid Valkenburg in De Nedermaas (April-Mei 1926), 106-107, 117-118; T.
v a n d e r L a a r s , Wapens, vlaggen en zegels van Nederland, 82; E.J.
T h o m a s s e n a T h u e s s i n k v a n d e r H o o p , De heeren van Valkenberg
en hun wapen, 15-16; J.J. d e W i t e n A.J.A. F l a m e n t , De vorming der
heerschappijen op het grondgebied in Limburg in Publ. de la soc. hist. et arch. dans
le Limbourg XLVII [1911), 30, 38-39; J o s . H a b e t s , Bijdragen tot de geschiedenis
van de voormalige stad Susteren en de adellijke vrouwenabdij Sint Salvator aldaar
in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg VI (1869), 483; J.W.
B l u m e n B.S. D ö r p e r , Elisa van Valkenberg (sage), J. W o l f , Reginald van
Valkenberg (sage), en J o s . H a b e t s , Graaf Reinout van Valkenburg (sage in
versmaat) in het werk van H. W e l t e r s , Limburgsche legenden, sagen, sprookjes
en volkwerhalen l, 152-158, 170-172.
Verzijl

[Valkenburg, Walram heer van]
VALKENBURG (Walram heer v a n ), geb. 1252, overl. 5 Sept. 1302, zoon van Dirk
(2) en Berta v a n M o n j o i e , erfde na het kinderloos overlijden van zijn oom Walram
den Roode van Limburg, in 1264 of 1265, de heerlijkheden Monjoie en Sittard,
eveneens Marville en Arency, welke laatste hij evenwel wegens de schulden door
zijn voorgangers gemaakt, spoedig genoodzaakt was te verkoopen aan Hendrik II
graaf van Luxemburg, van wiens weduwe en zoon Hendrik III hij evenweleenige
jaren later de landen van St. Vith, Neundorf en Amblève in leen ontving. Omstreeks
denzelfden tijd, n.l. in 1274 kocht de hertog van Brabant, tegen betaling van 2000
leuvensche ponden, de jaarrente van 200 ponden af, die hertogin Aleida in 1267
aan de heeren van Valkenburg schuldig was geworden; Walram moest hem echter
het land van Houthem, met al deszelfs rechten en inkomsten afstaan en kreeg het
van den hertog zelf
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weer in leen. Zijn echtgenoote, een zuster van hertog Reinald van Gelder, vrouwe
van Susteren, kreeg deze heerlijkheid, zoo lang zij leefde als huwelijksgoed, wat
26 April 1276 door haar broeder bevestigd werd. In 1277 trad Walram toe tot het
verbond der nederrijnsche vorsten tegen Siegfried van Westerburg, aartsbisschop
van Keulen. Het jaar daarna trok hij met Willem IV graaf van Gulik op tegen de stad
Aken, die Siegfrieds zijde had gekozen; omstreeks 1279 werd hij door keizer Rudolf
tot ondervoogd van Aken benoemd. Eenige jaren later werd hij zijns ondanks
gemengd in den strijd om het hertogdom Limburg; de vijandelijkheden duurden met
eenige onderbrekingen voort van 1283 tot 1288. Vooral het land van Valkenburg
had het erg te verduren. Walram strekte uit weerwraak zijn strooptochten uit tot zelfs
onder de wallen van Maastricht en nam een groot aantal van de Maastrichtenaars,
die onder hun schout Jan van Millen een uitval deden, gevangen. Toen de hertog
van Brabant met een sterke troepenmacht onder aanvoering van den heer van
Hoogstraten naar Maastricht trok, moesten de Valkenburgers zich echter
terugtrekken. Eenigen tijd later sloeg Walram het beleg voor het kasteel van Wittem,
het lukte hem echter niet het in te nemen. Hij onderscheidde zich door zijn
heldenmoed in den slag van Woeringen (5 Juni 1288). In 1297 had hij de partij
gekozen van graaf Gui van Vlaanderen, tegen koning Philips den Schoone van
Frankrijk en was met Gui's zoon Robert aanvoerder der bezetting van het belegerde
Rijssel, bij welke belegering hij uitblonk door zijn dapperheid. 28 Mei 1273 droeg
Walram het patronaatsrecht der kerk van Oirsbeek over aan den proost, priorin en
klooster van Houthem-Sint Gerlach; 20 Sept. 1293 legde hij, met Willem abt van
Praemonstreit, de verklaring af, dat ten gevolge van gebrek aan onderhoud, het
aantal nonnen te St. Gerlach op dertig moest worden teruggebracht. Ook werd op
zijn verzoek in 1281 de kerk van Valkenburg, die tot dan toe aan de kerk van
Schin-op-Geul onderhoorig was geweest, door den bisschop van Luik tot
parochiekerk verheven. Zijn echtgenoote P h i l i p p a v a n G e l d e r , erfgename
van Susteren, schonk hem de volgende kinderen: Dirk (3) (zie artikel); E l i s a b e t h ,
gehuwd met Simon van Sponheim, en J a n , heer van Born (dat hij in 1320 kocht
van zijn neef Arnold van Stein) en van Sittard en Susteren (in 1337 of 1338 gekocht
van zijn neef Dirk IV), hij overleed 1356 en was gehuwd met Maria, erfgename van
Herpen en Ravestein, en daarna met Catharina van Virnenburg, weduwe van Jan
van Heinsberg, heer van Dalenbroeck.
Zie: S.P. E r n s t , Histoire de Limbourg V, 272-290; E. F r a n q u i n e t , De
heerlijkheid Valkenburg in De Nedermaas (April 1926), 104-106; J o s . H a b e t s ,
Houthem-Sint Gerlach en het adellijk vrouwenstift aldaar in Publ. de la soc. hist. et
arch. dans le duché de Limbourg VI (1869), 190, 213-216; d e z ., Bijdragen tot de
geschiedenis van de voormalige stad Susteren en van de adellijke vrouwenabdij
Sint Salvator aldaar in dezelfde Publ., 445, 448-49, 541-542; E.J. T h o m a s s e n
à T h u e s s i n k v a n d e r H o o p , De Heeren van Valkenberg en hun wapen, 3,
11-15; J.J. d e W i t e n A.J.A. F l a m e n t , De vorming der heerschappijen op het
grondgebied in Limburg in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg XLVII
(1911), 30; T. v a n d e r L a a r s , Wapens vlaggen en zegels van Nederland, 81-82.
Verzijl

[Varik, Gerrit van]
VARIK (Gerrit v a n ), geb. te Amsterdam 1763, overl. aldaar 1825, zoon van
R e i n i e r , in dienst

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

1160
op het kantoor van het convooi op het Admiraliteits- of Prinsenhof, en van O t j e
S c h i p p e r s . Hij bezocht de fransche school van zekeren Guilebert, die in dien
tijd een goeden naam had. Op 13-jarigen leeftijd kwam hij op een handelskantoor,
verwisselde dat na een paar jaar met de scheepstimmerwerf der admiraliteit om
daar de scheepsbouwkunde te leeren. Op den duur stond ook dit hem tegen. Na
zijn meerderjarigheid besloot hij zich aan het onderwijs te wijden. Als autodidact
wierp hij zich op de studie der wiskunde en moderne talen en legde daarin examens
af. Zijn school kreeg zoo grooten toeloop, dat hij tweemaal naar een steeds ruimer
gebouw verhuizen moest. Als ijverig lid der Mij. tot nut v. 't Alg. werd hij gekozen
(1797) tot lid der commissie van redactie van het groningsche orgaan Weekblad
voor den z.g. gemeenen man, later in Maandschrift tot nut v. 't algemeen herdoopt.
Toen deze de uitgave van schoolboeken krachtig ter hand nam, kwam van hem uit
Rudimenta of gronden der nederl. sprake (1799). Dit door het Nut bekroonde boek,
dat een lange reeks van jaren in gebruik bleef, was voor dien tijd zeer verdienstelijk.
In hetzelfde jaar werd hij bestuurslid der 2e afd. van die maatschappij te Amsterdam.
Hierop volgde in 1801 zijn benoeming tot directeur van de departementsleerschool
voor jongelingen aldaar. Vooral de beoefening der proefondervindelijke natuurkunde,
in het bijzonder de leer van het licht, trok hem aan. Voor het later bekende kabinet
van wis- en natuurkundige werktuigen heeft hij den grondslag gelegd. Toen de 2e
afd. besloten had een instituut op te richten tot onderwijs van jongelingen in de
proefondervindelijke natuurkunde werd hij tot lector aangesteld (1811); na de
oprichting van een dergelijke instelling door de mij. Felix Meritis bekleedde hij ook
daarbij het lectorsambt (1818).
Hij was gehuwd in 1790 met J a c o b a K a p p e n h a g e n .
Zie: U y t w e r f S t e r l i n g , Hulde aan de nagedachtenis van G.v. Varik (Amsterd.
1825); aanteekeningen van J.C.E. Bartelds.
Kossmann

[Vaux, Richardus de]
VAUX (Richardus d e ), kartuizer, overl. te Roermond in 1593 of 1594. Hij was
geprofest monnik van de chartreuse op den Mont-Cornillon bij Luik. Later heeft hij
tot aan zijn dood het ambt van vicarius bekleed in het kartuizerklooster Betlehem
te Roermond. Dit convent was in deze jaren de gevolgen der plundering en van den
moord op 12 zijner leden op 23 Juli 1572 nog lang niet te boven.
Zie: Cartae Capituli Gen. ordinis Cartus. (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).
Scholtens

[Veeren, Mr. Bernard]
VEEREN (Mr. Bernard), geb. te Huissen, als zoon van R o e d o l f , kapitein in
statendienst, en A n n a v a n d e W i j e r , overl. ald. 4 Juli 1688. Hij studeerde
eerst te Utrecht, waar hij niet werd ingeschreven, hoewel zijn naam en wapen
voorkomt in het wapenboek der Geldersch-Overijsselsche Studentenvereeniging
in het archief aldaar, 12 November 1663 werd hij als juridisch student te Franeker
ingeschreven. In 1670 werd hij schepen te Huissen, hetgeen hij tot zijn dood bleef,
terwijl hij 1682 aldaar burgemeester werd. Toen in 1672 Huissen door de Franschen
bedreigd werd, heeft hij zich bijzonder onderscheiden en door zijn kordaat optreden
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W e n d e l i n a v a n N o l l , overl. ald. 15 Januari
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1738, dochter van Arnoldus van Noll en Maria Deyman. Uit zijn huwelijk sproten 3
kinderen, waaronder twee zoons: R o e d o l f A r n o l d 1685-1735, luitenant in
statendienst en burgemeester van Huissen, gehuwd met Sophia Geertruid Ebben,
en B e r n a r d , 5 September 1688 na het overlijden zijns vaders geboren en 11 Juli
1708 als vaandrig in den slag bij Oudenaarden gesneuveld.
Zie: V a l c k e n i e r , Verwerd Europa I, 462; Ned. Patriciaat II, 494-504.
Veeren

[Veeren, Theodorus Coenradus Casparus]
VEEREN (Theodorus Coenradus Casparus), geb. te Borculo 24 Maart 1790, overl.
te Arnhem 8 Maart 1847, zoon van J o h a n F r e d e r i k W i l h e l m , luitenant-kolonel
(kleinzoon van R o e d o l f A r n o l d , zie vorig art.) en M a r i a P e t r o n e l l a
R a m d o h r . Hij koos, zooals bijna alle leden van zijn familie, de militaire loopbaan,
nam deel aan de veldtochten in Oostenrijk en Noord-Duitschland 1805 en 1806, in
Zeeland tegen de Engelschen in 1809, en maakte in het leger van den Prins van
Eckmühl den terugtocht van Moskou mede. 26 Mei 1814 ging hij als kapitein adjudant
majoor weder in nederlandschen dienst over en werd in 1815 majoor. Aan het hoofd
van een compagnie flankeurs onderscheidde hij zich bijzonder bij Waterloo, werd
bij die gelegenheid zwaar gewond. Met het ridderkruis der Militaire Willemsorde 4e
klasse moest hij dientengevolge den dienst met pensioen verlaten.
In 1830 stelde hij zich weder beschikbaar en werd als luitenant kolonel
commandant der 2e afdeeling geldersche schutterij. Als zoodanig heeft hij zich in
den Tiendaagschen veldtocht onderscheiden; hij verkreeg den rang van kolonel.
Later was hij te Arnhem wethouder en militiecommissaris. Hij huwde te Groningen
25 Februari 1811 met A n n a C o r n e l i a v a n O r s o y 1776-1851, dochter van
Christiaen van Orsoy en Veronica Haasbaart, uit welk huwelijk de familie van Orsoy
Veeren afstamt.
Zijn geteekend portret is in het bezit van W. Ph. Veeren.
Zie over hem: W.E.A. W u p p e r m a n , De Geschiedenis der tiendaagsche
Veldtocht, 185-193; Ned. Patr. II, 494-504, artikel Veeren.
Veeren

[Vegilin van Claerbergen, jhr. Mr. Pieter Benjamin Johan]
VEGILIN VAN CLAERBERGEN (jhr. Mr. Pieter Benjamin Johan), geb. te
Leeuwarden 22 Juni 1808, overl. aldaar 29 Mei 1879, was de zoon van jhr. V.L.
Vegilin van Claerbergen (die volgt) en A.A.M. V e g i l i n v a n C l a e r b e r g e n .
Hij werd te Groningen 18 Sept. 1828, daarvoor reeds te Leiden 26 Mei 1827 als
student ingeschreven en promoveerde aan de universiteit van laatstgenoemde stad
19 Apr. 1833 op een dissertatie De juribus summi imperantis in societates
ecclesiasticas.
Hij werd in 1835 ter vervanging van zijn vader tot grietman van Haskerland
benoemd. Op 13 Juli 1842 kozen de Staten van Friesland hem tot lid der Tweede
Kamer. Hij nam daarin Oct. d.a.v. zitting, maar door de ziekte van zijn vader en het
overlijden zijner moeder waren zijn bemoeiingen van particulieren aard zoovele, dat
hij bijna geen zittingen heeft bijgewoond. Hij achtte zich dan ook verplicht, ontslag
als Kamerlid te vragen, dat hem 7 Juni 1843 verleend werd. Hij stortte de als lid
ontvangen gelden terug in 's rijks schatkist. Ook in verband hiermede ontving hij op
zijn verzoek 20 Mei 1844 eervol ontslag als grietman van Haskerland.
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Op 2 Juni 1845 werd hij door de ridderschap van Friesland tot lid der Provinciale
staten dier provincie gekozen, en op 13 Febr. 1850 door zijn
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medeleden tot lid van Gedeputeerde staten. Hij was toen van gematigd liberale
gevoelens.
Toen ingevolge de provinciale wet nieuwe verkiezingen voor de Staten zonder
onderscheid tusschen ridderschap, steden en platteland werden gehouden, werd
hij op 3 Sept. 1850 in de districten Leeuwarden en Sneek gekozen; in beide was
hij degeen, die van alle candidaten de meeste stemmen verkreeg. Hij nam de
benoeming voor Sneek aan. Op 27 d.a.v. werd hij ook als Gedeputeerde herkozen;
hij was de eenige van het oude college, die bij de kiezers en bij zijn medeleden als
zoodanig genade gevonden had. Intusschen nam hij in Sept. 1853 ontslag als lid
van Gedeputeerde staten.
Hij was nu de conservatieve richting (een geheel andere soort dan die van voor
1848) toegedaan en werd als zoodanig (het was niet lang na de Aprilbeweging) op
18 Dec. 1855 weder in het district Sneek tot lid der Tweede Kamer gekozen. Met
het oog daarop verzocht hij, bij zijn aftreding als statenlid niet in aanmerking te
komen en hij werd 27 Mei 1856 vervangen.
Maar het Kamerlidmaatschap was hem weder te zwaar, want bij zijn periodieke
aftreding verzocht hij, niet meer in aanmerking te komen, zoodat hij 8 Juni 1858
vervangen werd.
Nu werd hij 10 Mei 1859 weder in het district Sneek tot lid der Staten van Friesland
gekozen en ditmaal bleef hij het tot zijn dood.
Uit deze opsomming blijkt wel, hoe gaarne men Vegilin in alle openbare
betrekkingen haalde en hoe gering zijn geneigdheid daartoe was.
Hij huwde 9 Oct. 1834 A u r e l i a v a n B e y m a , geb. 23 Mrt. 1815, overl. 29
Dec. 1851, bij wie hij een zoon en 2 dochters had, en 7 Febr. 1856 J a c o b a
J o h a n n a v a n H a e f t e n , geb. 31 Dec. 1830, overl. 21 Nov. 1913, bij wie hij 6
zonen en 7 dochters had. Een der zonen uit het tweede huwelijk, jhr. P.J. V e g i l i n
v a n C l a e r b e r g e n , was eerst zee-officier, daarna ijzerfabrikant te 's
Hertogenbosch en laatstelijk directeur van het Kabinet der Koningin.
Ramaer

[Vegilin van Claerbergen, jhr. Philip Ernst Assuerus]
VEGILIN VAN CLAERBERGEN (jhr. Philip Ernst Assuerus), geb. te Langeveen,
gemeente Doniawerstal, 6 Dec. 1781, overl. te Peperga, gemeente West-Stellingwerf,
31 Oct. 1851, was de zoon van Mr. A s s u e r u s V e g i l i n v a n C l a e r b e r g e n
en C h r i s t i n a A n s k v a n B u r m a n i a .
Op 18 Dec. 1811 werd hij tot maire van Akkrum benoemd. Hij werd 29 Aug. 1814
door den Souvereinen Vorst benoemd tot lid der Provinciale staten van Friesland
voor de ridderschap van Idaarderadeel. Na invoering van het reglement van 2 Aug.
1825 werd hij bij zijn periodieke aftreding door de geheele ridderschap op 1 Juni
1829 herkozen. Bij zijn aftreding tegen Juli 1835 verzocht hij, niet meer in aanmerking
te komen en werd hij 1 Juni te voren vervangen. Hij huwde 16 Dec. 1810 M a r t h a
H o n k j e n K i n n e m a v a n S c h e l t i n g a , geb. in 1785, overl. 20 Mrt. 1835.
Het huwelijk was kinderloos.
Ramaer

[Vegilin van Claerbergen, jhr. Valerius Lodewijk]
VEGILIN VAN CLAERBERGEN (jhr. Valerius Lodewijk), geb. te Leeuwarden 24
Juli 1774, overl. te Joure, gemeente Haskerland 14 Juli 1844, was de zoon van
P i e t e r B e n j a m i n V e g i l i n v a n C l a e r b e r g e n en L o u i s e A l b e r t i n a
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v a n G l i n s t r a . Hij werd in 1814 benoemd tot vrederechter te Akkrum. Op 29
Aug. van dat jaar werd hij benoemd tot lid der Provinciale staten van Friesland voor
de ridderschap van Haskerland. Op 29 Juni 1816 werd hij onder ontslag als
vrederechter tot grietman van Hasker-
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land benoemd. Nadat ten gevolge van het reglement van 2 Aug. 1825 het getal
leden der Staten van 84 op 54 teruggebracht was, werd hij bij zijn eerste aftreding
op 1 Juni 1827 niet herkozen, maar op 1 Juni 1831 vaardigde de ridderschap van
Friesland hem opnieuw naar dat lichaam af. In 1835 werd hij op zijn verzoek eervol
ontslagen als grietman.
Bij zijn periodieke aftreding tegen Juli 1843 verzocht hij als lid der Staten niet
meer in aanmerking te komen en 1 Juni te voren werd hij vervangen.
Hij werd in 1814 in den frieschen adel opgenomen.
Hij huwde 22 Apr. 1798 A m e l i a A n n a M a r i a V e g i l i n v a n
C l a e r b e r g e n , geb. 17 Juni 1772, overl. 15 Febr. 1843, bij wie hij, behalve 2 jong
gestorven kinderen, een zoon Pieter Benjamin Johan (die voorgaat) en 2 dochters
had.
Ramaer

[Velde, Antonij van de]
VELDE (Antonij v a n d e ), schilder, geb. 22 Oct. 1617 te Haarlem, overl. te
Amsterdam 11 Juli 1672. Hij was de derde zoon van Esaias v.d.V., die volgt. In 1645
wordt zijn dochter uit zijn eerste huwelijk in Amsterdam gedoopt; voor de 2de maal
huwde hij 18 Febr. 1662 en bij beide plechtigheden was zijn oudere broeder Esaias
getuige. Waarschijnlijk heeft hij Amsterdam nooit voor langen tijd verlaten. Hij
schilderde stillevens, maar was niet een schilder van buitengewoon veel talent. Het
eenige bekende thans nog bestaande schilderij is dat van 1670 in Schleissheim,
voorstellende een keukenstilleven met vogels en vruchten.
Zie: A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 750; K. Z o e g e v.
M a n t e u f f e l , Die Künstlerfamilie van de Velde (Bielefeld u. Leipzig 1927).
J.M. Blok

[Velde, Esaias van de]
VELDE (Esaias v a n d e ), schilder en etser, werd geboren in 1591 of iets later te
Amsterdam en werd te s Gravenhage 18 Sept. 1630 begraven. Hij was waarschijnlijk
de zoon van Anthony v.d.V., te Amsterdam, anderen zeggen, dat hij was de zoon
van J a n v a n d e V e l d e , den lateren haarlemschen schrijfmeester en dan ook
de broer van den graveur J.v.d. Velde; misschien was Willem v.d.V. Sr. ook zijn
broeder. In 1610 vinden wij Es. te Haarlem, waarschijnlijk was hij daar reeds jong
in de leer gekomen. Als lid der Gereform. kerk (April 1610 werd hij lid, waarbij zijn
latere schoonbroeder Maertens getuige was) huwde Es., wonende op de Oude
Gracht, den 10. April 1611 met C a t e l i j n M a e r t e n s (wonende in de Smeestraat),
die, evenals hij zelf, uit een zuidnederlandsche emigrantenfamilie uit Gent stamde.
In 1612 werd Es. tot meester in het schildersgilde benoemd. Zijn tweede zoon,
eveneens E s a i a s genaamd, werd in 1615 geboren, maar hoewel hij schilderde
is deze geen bekend kunstenaar geworden. Zijn oudste zoon J o h a n n e s was in
1614 gedoopt; zijn zwager Jan Maertens en Jan v.d.V. de graveur waren peet. In
1617 werd E.'s derde zoon geboren, Anthony, die voorgaat. In 1617 en 1618
behoorde Es. tot de haarlemsche rederijkerskamer ‘de Wijngaardranken’, zoodat
wij bij hem eenige litteraire ontwikkeling kunnen veronderstellen. Hij sloot zich te
Haarlem bij de jongere vooruitstrevende schilders aan: wij zien, dat hij in betrekking
stond tot Buytewech, naar wien hij in 1616 etste de ‘Dood van Wely’, juwelier te
Amsterdam, terwijl beiden ook éénzelfde gebeurtenis in prent brachten, nl. een te
Noordwijk op 28 Dec. 1614 aangespoelden walvisch. E.'s etsen schijnen tijdens zijn

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

verblijf te Haarlem ontstaan te zijn, want verscheidene geven de omstreken van
Haarlem weer. Es. werd nu spoedig
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een bekend kunstenaar en, waarschijnlijk omdat den Haag meer gelegenheid bood
om fortuin te maken, vertrok hij in 1618, dus op 25 à 27-jarigen leeftijd daarheen.
Hij werd in 1618 lid van het St. Lucasgilde. Wij zien hoe daar in den Haag een groot
aantal werken ontstonden. Hij stond er in betrekking tot Const. Huygens, den
secretaris van Frederik Hendrik, die hem hoog schatte, kreeg er tal van opdrachten
en zoo ontstonden schilderijen als Prins Maurits en Frederik Hendrik op de jaarmarkt
te Rijswijk in 1625, de gravure van de Executie van Ledenberg in 1619, zijn
afbeeldingen van veldslagen en ruitergevechten, maar hij bleef voornamelijk toch
landschap- en genreschilder. Ook anderen wisten E.'s kunst te apprecieeren; zoo
bezat in 1622 de coll. Backer een reeks landschappen van zijn hand, en hooren wij
dat Herm. Saftleven (2) er omstreeks 1627 in zijn bezit had. Es. schilderde ook wel
de figuren in het werk van anderen, zooals in dat van Bart. v. Bassen en van G.v.
Coninxloo, waaruit wij dus mogen besluiten, dat hij beide schilders kende. Ook moet
hij aanwezig geweest zijn op andere plaatsen in ons land dan Haarlem of den Haag,
zoo in 1623 bij de doorbraak van de Lek bij Utrecht, waarvan hij een prent maakte,
en in de buurt van de Schelde (eveneens een prent). Es. stierf jong, op ongeveer
30-jarigen leeftijd, in 1630, en werd begraven in de Groote of St. Jacobskerk in den
Haag.
Zijn schilderijen waren voornamelijk landschappen, doch naast het landschap
met kleine figuren, waren het ook jaarmarkten, ijsgezichten, tuinfeesten, jachten,
soldatenstukken enz. Es. behoort tot de baanbrekers van het hollandsche landschap
in de eerste decenniën van de 17de eeuw en maakte deel uit van een groep van
schilders te Haarlem, die daarin vooral van beteekenis zijn geweest. De opkomende
handel tusschen de steden maakte, dat men veel gebruik van de landwegen maakte
en gaarne werden kleine episoden, die op die landwegen voorvielen in beeld
gebracht. Wij zien hoe op de schilderijen, teekeningen en etsen van v.d.V. licht en
lucht een groote plaats gaan innemen en dat hij een groote voorliefde toonde voor
ijsgezichten en vlakke landschappen, waar hij de glooiing van het duinlandschap
en de richtingen der kale boomen tot zijn recht kon doen komen. Van Vlamingen
als Coninxloo, Saverij, Vinckeboons heeft Es. veel geleerd, maar ook van Adam
Elsheimer wiens werk door de prenten v. Goudt hier goed bekend was. Zijn oudste
schilderijen hebben nog veel kleur, zooals dat te Leipzig 1615, doch het schilderij
van 1624 in het Mauritshuis is in warmen bruinen toon gehouden, en terwijl in het
stuk van 1618 in het Kaiser Friedr. Museum een bijzonder sterk verband tusschen
voor- en achtergrond heerscht door middel van het licht, zijn in dat van 1622 te
Amsterdam de massa's de hoofdzaak; maar ten slotte weet hij ons de stemming te
geven van een schilderij als dat te Amsterdam van 1629. Gaarne schilderde Es. de
mode van zijn tijd in genrevoorstellingen, evenals Buytewech en de Halsen, doch
hij geeft gewoonlijk een iets minder voornaam publiek weer.
In zijn teekeningen toont v.d.V. zich een bekwaam meester; in de jaren 20 vinden
wij veel landschappen met gebouwen en rotsen, ook komen noorweegsche en
italiaansche landschappen voor, verder genrevoorstellingen, een enkele studiekop,
bovendien een enkele bijbelsche voorstelling; lıet overgroote deel zijn echter
vlaklandschappen; zijn teekeningen zijn in zwart krijt of het zijn licht gewasschen
penteekeningen.
Zijn etsen, ruim 30 in getal, dateeren van 1614-24, dus niet uit zijn allerlaatsten
tijd; zij wijken
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sterk af van wat er voor dien tijd werd gemaakt. In plaats van de italianiseerende
graveermanier van Goltzius, zien wij de etstechniek op den voorgrond treden en
wel in nauwen samenhang met Buytewech (zie boven). Tot die etsen behooren ook
twee reeksen van landschappen ‘naer het leven’ en de vele drukken, die deze
beleefden, zijn een bewijs, dat Es. in de eerste helft der 17de eeuw hoog geschat
werd.
Als zijn leerlingen worden genoemd: Jan v. Goyen, P. de Neyn; Houbraken deelt
mede, dat Palamed. Palamedesz. zich oefende in het naschilderen an ruiterijen
door Es. van de Velde. Naar hem maakten S. Poelenburg, G.v. Scheyndel, J.v.d.
Velde, C.v. Sichem, G.v. Breen en C.F. Ruppe o.a. prenten.
Zie o.a.: A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II, (1910), 751; K. Z o e g e
v. M a n t e u f f e l , Die Künstlerfamilie van de Velde, (Bielefeld u. Leipzig 1927);
i d e m , Die Niederl. Radierung (München 1925), 34; aanteek. E.W. M o e s , afd.
schilders in Rijksprentenkabinet te Amsterdam; aant. v a n d e r K e l l e n , aldaar.
J.M. Blok

[Velde, Heimericus of Emmericus van de of de Campo]
VELDE (Heimericus of Emmericus v a n d e ) of d e C a m p o , geb. te Son in
Noord-Brabant op het einde der 14e eeuw, overleed te Leuven 11 Aug. 1460.
Hij begon zijn universiteitsstudiën te Parijs, waar hij den graad van magister artium
behaalde. Daarna ging hij over naar de universiteit van Keulen, waar hij Juni 1421
werd ingeschreven (K e u s s e n , Die Matrikel der Universität Köln, 133 no. 2, 188,
125). Hij verkreeg aldaar de graden van baccalaureus, licentiaat en doctor der
theologie. Hij werd priester gewijd te Luik. Eerst was hij leeraar der filosofie te Keulen
in het collegium Laurentianum, dat hij ook als regentbestuurde. Hij werd gekozen
tot deken van de faculteit der filosofie in 1434, en in dit ambt bevestigd, ofschoon
hij afwezig was. De universiteit had hem afgevaardigd naar het concilie van Bazel.
Op verzoek van Nic. de Cusa, later beroemd als kardinaal, schreef hij aldaar
verschillende verhandelingen en hield geregelde disputen, waarin hij met gloed de
leer der katholieke Kerk tegen de Hussieten verdedigde en krachtig het gezag des
Pausen boven het concilie voorstond. Hij was leeraar der theologie en vice-kanselier
der universiteit te Keulen, toen afgevaardigden van de pas opgerichte hoogeschool
van Leuven hem een leerstoel aldaar kwamen aanbieden, April 1435. Waarschijnlijk
had de stad Leuven reeds vroeger pogingen aangewend om hem te bewegen zich
daar als leeraar te vestigen, namelijk in 1432, toen hiertoe afgevaardigden werden
gezonden naar ‘Heimeric van Sint Oedenrode’; waarschijnlijk is deze dezelfde
persoon als H.v.d. Velde de Campo. Hij nam nu den aangeboden leerstoel aan,
werd 23 April 1435 geïmmatrikuleerd, en begon 31 Mei zijn lessen te Leuven. Te
gelijker tijd werd een leerstoel in het kanoniek recht aangeboden aan zijn vriend,
Nic. de Cusa, die hierop niet inging. De leuvensche universiteit droeg haar nieuwen
professor v.d.V. op den kardinaal van Cyprus, Hugo de Lusignano, bij zijn intrede
in Leuven te verwelkomen. V a l . A n d r e a s , Fasti 336, en P a q u o t verwarren
dezen kardinaal met den kardinaal Bessarion. Zesmaal werd Heimericus gekozen
tot rector magnificus 1435, 1439, 1443, 1445, 1448 en 1453. Hij werd van stadswege
betaald en kreeg door haar een kanunniksprebende aan het Sint Andriesaltaar in
St. Pieter, 1457. Daarna betaalde de stad slechts de helft meer van zijn toelage.
De stadsrekeningen noemen hem steeds meester Emeryck van den Velde; zij geven
ook
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den juisten dag van zijn dood 11 Aug. Tijdens de vacantie bracht hij zijn dagen door
in het klooster der Augustijner-kanunniken van Bethlehem bij Leuven, waar hij de
Complementa artis et scientiae Raymondi Lulli verklaarde. Ook de abdijen Park en
Vlierbeek bezocht hij dikwijls. P a q u o t vermeldt verscheidene werken in handschrift
van H. de Campo, waarvan nog eenige bewaard worden in de Koninklijke Bibliotheek
te Brussel. Zie: v.d. G h e y n , Catal. bibl. Royale III, 327, no. 2177: Heimericus de
Campo Opera; II, 343, no. 1432: H. de Campo Quaestiones XXXIX; II, 307, no.
1386. Enkele zijn later, toen de boekdrukkunst meer algemeen werd, uitgegeven.
P a q u o t vermeldt: 1e Problemata inter Albertum Magnum et S. Thomam ad
utriusque opinionis intelligentiam multum conferentia edita a dissertissimo viro
Heimerico de Campo artium et theologie professore eximio (Colon. 1490 en 1517.)
De eerste uitgave wordt beschreven in H a i n , Repertorium Bibliographicum (1827),
II, no. 4302.
2e. Promptuarium argumentorum disputatorum inter Lilium Albertistam et Spineum
Thomistam (Colon. 1492, 4o).
3e. Reparationes naturales philosophiae secundum processum Albertistarum et
Thomistarum (Colon. 1492).
Uit deze werken blijkt, dat hij met recht genoemd werd ‘Summus Albertista’. Onder
zijn handschriften merkt men vooral op: H. d e C a m p o , Apologia cur recesserit
a concilio Basileensi et Eugenio IV Papae adhaeserit. Het traktaat Pro inclusione
canonicorum regularium teekent zijn vriendschap met de windesheimsche
kanunniken en het traktaat De laude solitudinis voor Bethlehem in het bijzonder.
Een brief van Dionysius den Kartuizer aan H. de Campo: De Pueris anno 1458
catervatim euntibus ad S. Michaelem toont zijn betrekkingen met den grooten asceet
van Rijckel. De naam Heimericus de Campo blijft ook verbonden aan de stichting
van het college van den H. Geest voor de theologanten te Leuven. 5 Juni 1445
namen de beide professoren H. de Campo en Joh. Varenacker in naam van de
faculteit der theologie de schenking aan voor de stichting van een huis ter eere van
den H. Geest voor studenten in de theologie. Hij had ook een voornaam aandeel
in het opstellen der statuten voor de faculteit der theologie. Zijn traktaat Determinatio
de indulgentiis werd waarschijnlijk opgesteld, toen hij op last der universiteit de
predikatiën van twee monniken moest onderzoeken, beklaagd van valsche
leerstellingen te verkondigen over de aflaten.
Heimericus van de Velde stichtte een studiebeurs voor een student in de
wijsbegeerte in den Borght, bij voorkeur voor zijn bloedverwanten of voor inwoners
van Son, Breugel en nabijgelegen plaatsen, zegt C o p p e n s , Nieuwe beschr.
bisdom den Bosch I, 361. Deze stichting wordt niet vermeld door Val. A n d r e a s ,
Fasti noch door R e u s s e n s .
Hij bezat het pastoraat te Rosmalen bij 's Hertogenbosch en bewerkte de inlijving
dezer kerk bij het kapittel van St. Jan te 's Hertogenbosch, 1451. In deze kerk bezat
hij een kanunnikdij volgens C o p p e n s , 1453. Mogelijk is dat de kanunniken,
Arnoldus de Campo, rector scholarum in den Bosch omstr. 1456, en diens broeder,
Joannes de Campo, kanunnik van St. Oedenrode, sedert 1441 officiaal van het
dekenaat Cuyk, zijn bloedverwanten waren. De Nouv. biogr. Génér. (Paris Didot
1855) vermeldt hem VII, 389 als Heimeric de Campen geb. te Kampen in Overijssel,
professor te Leuven.
Zie: P a q u o t , Mémoires hist. litt. des Pays-Bas V, 131-139 en de talrijke
aangeduide schrijvers;
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H. d e J o n g h , L'ancienne faculté de théologie de Louvain 35, 38, 39 49, 62, 77,
79, 81, 88, 89, 90, 96, 100; V a l . A n d r e a s , Fasti acad. Lov. (1650), 36, 37, 38,
78, 83, 335; F o p p e n s , Bibliotheca Belg. I, 433; C o p p e n s , N. beschr. bisdom
den Bosch II, 137; III, 199; S c h u t j e s , Gesch. bisdom den Bosch, IV, 242; V, 586,
671-72; Analectes hist. eccl. Belg. XVII, 154, XXVII, 300, 301, 302, 303, 304, 420,
436, XXX, 44 en vv., 129, 137, 139, 157, 163-164, XXXVIII, 186, 191; G o e t h a l s ,
Hist. des lettres et des sciences (Brux. 1840) I, 47-56.
Fruytier

[Velde, Jan of Joannes van de]
VELDE (Jan of Joannes v a n d e ), rechtsgeleerde, geb. te 's Hertogenbosch 1579,
overleed te Brussel 7 Aug. 1644. Gedurende 20 jaar was hij raad der stad 's
Hertogenbosch en ook pensionaris. Na de verovering der stad 1629 vestigde hij
zich onder het gebied des Konings, die hem tot lid benoemde van den raad van
Brabant. Hij was gehuwd 10 Juni 1607 in de Sint Jan met S i b i l l a R a e s s e n ,
die 1 Jan. 1631 overleed en bij wie hij zes kinderen had (Taxandria XIX (1912) 58).
Zijn vrouw werd begraven in de Sint Janskerk te 's Hertogenbosch onder een
schoone zerk in het familiegraf vóór het koor der kerk, waar nog een tweede grafzerk
versierd met familiewapens was gelegen. De afbeelding dezer zerken in l e R o y ,
Grand théatre sac. de Brabant II, 40, 41.
Onder dezelfde zerk werd volgens het opschrift begraven Gijsbrecht v.d.V., de
vader van Jan, secretaris en griffier der stad oud 83 jaar, overl. 13 Juli 1634. Hij
was Zwanebroeder der Illustre Lieve Vrouwe broederschap en echtgenoot van
M e c h t i l d i s K e t e l a a r . Toen na de verovering der stad 25 Sept. 1629 de
afgevaardigden der Algem. staten de regeering der stad veranderden, werd G.v.d.
Velde in zijn ambt bevestigd, doch hij verzocht om ontslag.
Jan v.d.V. werd in St. Goedele te Brussel begraven in den omgang van het koor.
Afbeelding van de fraaie zerk, waarop zijn wapen, gehouden door twee pauwen, in
Grand théatre sacré de Brab. I, 190. Drie kinderen overleefden hem. D a v i d , raad
en ontvanger-generaal der staten van Brabant, tot ridder verheven 20 Apr. 1668,
overleden 29 Aug. 1679, zou zijn zoon zijn, volgens d e H e r c k e n r o d e . Zijn zerk
met wapen, afgebeeld in Grand théatre sac. de Brab. II, 307, bevindt of bevond zich
in de kapel van den H. Guido in de kerk te Anderlecht. In het lijstje der zes kinderen
van J.v.d. Velde gedoopt in de Sint Jan komt hij niet voor. Daar David 21 Jan. 1637
huwde met Catherina van Tulden Jansd., moet hij nog in den Bosch geboren zijn.
Een andere David v.d. Velde, broer van Jan, huwde 1610 in de St. Jan en overleed
1635.
Zie: d e H e r c k e n r o d e , Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne
II, 1972-73; V a n H e u r n , Hist. der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch II, 456
en 457; B u t k e n s , Trophées de Brabant II, 564, 565; C o p p e n s , N. beschr.
bisdom den Bosch II, 346.
Fruytier

[Velde, Jan van de]
VELDE (Jan v a n d e ), graveur en waarschijnlijk ook schilder, werd geb. in 1593
te Rotterdam en stierf in Enkhuizen kort na 1641. Hij was de zoon van den
schrijfmeester J a n v.d. V e l d e uit Rotterdam en waarschijnlijk een broeder van
Esaias. Hij ging in Haarlem in de leer bij Jacob Matham den graveur, dien zijn vader
reeds kende in 1605, dus toen Jan v.d.V. ongeveer 12 jaar was. Bij Matham, die in
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1613 op de Oude Gracht woonde was v.d.V. ook in huis van het begin van zijn
leertijd af. De jonge v.d.V. had het niet breed en werkte ijverig; in 1614 is zijn leertijd
ten einde en wordt hij te Haarlem lid van het St. Lucasgilde,
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hij blijft echter in het huis van Jac. Matham wonen en staat als gezel onder zijn
toezicht. Ook met den schrijfmeester Coppenol (1617) stond v.d.V. in betrekking.
Vader v.d.V. schrijft over hem aan zijn zoon (verg. artikel S. Frisius kol. 264).
Voortdurend is hij in correspondentie met zijn ouders te Rotterdam, die hem dan
eens een paar schoenen of een ander kleedingstuk, dan wat geld en vooral veel
goede raadgevingen zenden; een ander maal berichten zij hem, dat zij hem zullen
bezoeken. 18 Nov. 1618 huwt Jan te Enkhuizen met S t i n t j e
F r e d e r i k s d o c h t e r en woont niet meer bij Matham. In 1619 of 1620 werd hem
een zoon J a n geboren. In 1620 ongeveer, doch niet lang daarna, kwamen zijn
ouders ook in Haarlem wonen, in 1621 graveerde hij het portret van zijn vader, die
10 Sept. 1623 overleed. J.v.d.V. komt in aanzien en het gaat hem blijkbaar goed.
In 1623 betaalt de stad Haarlem hem voor prenten; twee jaar daarna vraagt hij een
privilege voor 8 jaar van het hof in den Haag om zijn prentwerk voorstellende de
begrafenisplechtigheden van Prins Maurits te vervaardigen en te publiceeren onder
de leiding van de Gheyn, doch door allerlei tegenspoed werd hem dit pas in 1627
toegestaan. In datzelfde jaar betaalt de stad Haarlem hem weer voor prenten. Met
de haarlemsche schilders Dirk en Frans Hals staat hij in persoonlijke betrekking,
een dochter van den eerste en een zoon van den laatste houdt hij in 1627 ten doop.
In 1635 heeft hij twee leerlingen, Corn. Goutsbloem en Thomas Thomasz. Joncker,
waaruit wij mogen concludeeren, dat zijn werkplaats in aanzien was, en in datzelfde
jaar wordt hij ook gekozen in het bestuur van het Lucasgilde. Een paar jaar later zit
hij met de schilders C. Kittensteijn en S. Ruysdael in een commissie tot het aanwijzen
van de prijzen van het St. Lucasgilde; o.a. behoorden tot die prijzen drie schilderijen
van Es. van de Velde. Tegen 1640 verlaat hij Haarlem en gaat in Enkhuizen wonen,
waar zijn vrouw vandaan kwam; hij had het toen niet zeer breed. In den herfst van
1641 woont hij nog in Enkhuizen, maar kort daarna schijnt hij overleden te zijn,
nalatende een weduwe en een zoon J a n . Waarschijnlijk was dat vóór den zomer
van 1642, - want bij het huwelijk van zijn zoon Jan wordt alleen nog diens moeder,
wonende te Enkhuizen, genoemd -, maar in ieder geval was hij in 1652 niet meer
in leven, want een serie prenten in dat jaar uitgegeven, was, zooals de titel vermeldt,
zijn laatst achtergebleven werk.
Bij zijn leermeester Jac. Matham heeft hij de techniek der haarlemsche graveurs
van het begin af à fond moeten leeren; hij heeft dan ook een reeks prenten nog op
de oude manier gemaakt, nl. landschappen uit 1615 en 1616, maar de etsen uit
dien tijd en de latere zijn vrijer met meestal weinig groote tegenstellingen tusschen
licht en donker. Zijn oeuvre bestaat uit 44 portretten, c. 25 geschiedkundige
onderwerpen (gesch. van Tobias, Jonas, apostelen), c. 60 genrevoorstellingen, c.
60 stuks (recksen vormend) landschappen, elementen, maanden etc., c. 20
afbeeldingen van bekende steden etc., ruim 200 afbeeldingen van onbekende
landschappen en ongeveer 60 boekillustraties etc. Onder zijn portretten komen
verscheidene professoren voor o.a. uit Leiden, bestuurders der stad Haarlem,
haarlemsche schilders en historici als K. van Mander, predikanten en dichters; vele
van zijn prenten hebben tot onderschrift een paar versregels van bekende dichters
en schrijvers, o.a. van F. Schrevelius, S. Ampzing, Carbasius, Junius, Starter en .P
Scriverius. Tot hen, die aan v.d. Velde opdrachten gaven behoorden
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de Staten-Generaal, het bestuur der stad Haarlem, P. van Veen, syndicus van den
Haag en vriend van Rubens, Jod. Hondius e.a. Bij voorkeur graveerde en etste
J.v.d.V. naar bekende haarlemsche meesters als Goltzius, Buytewech, Hals, Molijn,
Saenredam en Es. v.d. Velde; we kennen werk van hem naar J.v. Gampen, G.v.d.
Horst, J. Isaacs, W. van Nieulandt, H. de Pot, Soutman en Vingboons, naar
Wttenbroeck en Elsheimer. Misschien heeft v.d.V. de Rijnstreken bezocht, een enkel
van zijn landschappen zooals de maand October zou het doen vermoeden. Sommige
kunstkenners, zooals Bode en Riegel, vermoeden, dat hij in Italië bij Elsheimer
leerde, doch er zijn slechts twee prenten met italiaansch gegeven, dat hij door v.
Nieulandt kan hebben leeren kennen, en dergelijke onderwerpen kende hij misschien
van Wttenbroeck, Lastman, Pynas enz. Tot zijn vroeg werk behooren tal van
landschappenreeksen van 1615 en 1616; hollandsche kasteelen 1616, jaargetijden
1617, uit 1621 is het portret van zijn vader en het gezicht op Haarlem, van 1622 is
een reeks elementen, uit de jaren twintig zijn zijn meeste boekillustraties: Den Handel
der Amoureusheyt van Houwaert 16SO, Starter's Friesche Lusthoff 1620, G.A.
Bredero's Groot Liedboek 1622, portretten voor Athenae Batavae van Joh. v. Meurs
1625, Amsterdamsche Pegasus 1627, Spiegel ofte Tooneel der IJdelheid 1633. In
zijn boek van 1628 met 12 prenten door J.v.d. Velde roemt de haarlemsche
geschiedschrijver Ampzing hem ook zeer en in het laatst'van zijn leven schijnt v.d.V.
bijzonder bevriend met hem geweest te zijn. J.v.d.V. is een veel vruchtbaarder
kunstenaar geweest dan Es. v.d. Velde, zijn oeuvre omvat meer dan 500 prenten,
maar is veel minder fijn van teekening en veel minder levendig; dikwijls zijn zijn
prenten met de graveerstift overgewerkt en daardoor wel eens hard. Zijn werk staat
in nauw verband met Buytewech, o.a. wat betreft zijn hoofsche figuren, met Es. v.d.
Velde, wat betreft de kleine figuren en het landschap, veel malen ook met diens
boomen, die soms zijn als koralen, als trossen, en wat belichting betreft met Goudt;
typeerend voor hem zijn de nachteffecten o.a. in zijn prent ‘het vuur’. Nadat hij zich
eerst in zijn werk bij Es v.d.V. had aangesloten, heeft hij omstr. 1618 een geheel
eigen manier; maar een wezenlijke verandering komt daarna in zijn oeuvre niet
meer voor. Zijn prenten, o.a. zijn reeksen landschappen, zijn tal van malen opnieuw
uitgegeven door bekende uitgevers uit die tijden.
Naar zijn werk maakten prenten o.a. W. Akersloot, S. Poelenburch. Op veilingen
o.a. in de 18de eeuw komen wel eens schilderijen van J.v.d.V. voor, doch er is tot
nu toe geen enkele met zekerheid aan hem toe te schrijven. Zijn teekeningen zijn
meest fijne penteekeningen, waarvan de spitse punten en haken, waarmee ze
gedaan zijn, nog herinneren aan het werk van den graveur.
Zie: K. Z o e g e v o n M a n t e u f f e l , Die Niederländische Radierung (München
1925), 40; K. Z o e g e v. M a n t e u f f e l , Die Künstlerfamilie van de Velde (Bieleteld
u. Leipzig 1927); A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (1920), II, 752; D.
F r a n k e n e n J. v a n d e r K e l l e n , L'oeuvre de Jan v.d. Velde (Amst. 1883);
aant. Rijks Prentenkabinet te Amsterdam door E.W. M o e s afd. prenten en aant.
door v.d. K e l l e n ; brieven door J.v.d. V e l d e Sr. aan zijn zoon in het
Rijksprentenkabinet te Amsterdam; K. B u r c k h a r d t , Die Holl. Radier. vor
Rembrandt (Halle a.d. Saale, 1912), 68-70.
J.M. Blok
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[Velde, Jan Jansz. van de]
VELDE (Jan Jansz. v a n d e ), schilder, werd geboren in 1619 of 1620 te Haarlem
en stierf na 1660, waarschijnlijk te Amsterdam. Hij was de zoon van J a n v a n d e
V e l d e den graveur. Reeds jong moet hij naar Amsterdam gekomen zijn, want 4
April 1642 huwde hij er. Voor het laatst hooren wij van hem in 1644, toen hij als
doopgetuige te Amsterdam optrad; op zijn schilderijen komt echter als laatste datum
1660 voor. Hij schilderde voornamelijk stillevens met rookgerei, met vruchten en
zeedieren, maar vooral rook-ingrediënten waren zijn specialiteit. Ze zijn smaakvol
gearrangeerd, hoewel met weinig variatie gecomponeerd. De compositie en de
lichteffecten wijzen op Amsterdam (zij doen aan die van W. Kalf denken) als de stad
en het milieu waar J. Jzn. v.d.V. zijn manier van schilderen geleerd had. Zijn stillevens
dateeren van 1647 tot 1660, doch die uit de 2de helft der jaren vijftig zijn het talrijkst.
Zie: A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (1910), II, 754; K. Z o e g e v.
M a n t e u f f e l , Die Künstlerfamilie van de Velde (Bielefeld u. Leipzig 1927); aant.
E.W. M o e s in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam, afd. schilders.
J.M. Blok

[Velde, Joannes Matthiae bijgenaamd van de]
VELDE (Joannes Matthiae bijgenaamd v a n d e ), geb. te Aubel bij Maastricht 1
Jan. 1601, overl. te Groningen 6 Aug. 1669. Na in zijn geboortestad de lagere studiën
voltooid te hebben trad hij in 1617 te Mechelen in de Sociëteit van Jezus. Na eenige
jaren aan het onderwijs en aan het predikambt te Luikerland te hebben gewijd, werd
hij in 1636 naar de uiterst moeilijke missiestatie aan de Hooge der Aa te Groningen
gezonden. In stad en Ommelanden woedde met ongekende hevigheid de pest en
sleepte talloozen ten grave. Geheel en al gaven de Jezuïeten zich aan de geestelijke
en lichamelijke verzorging der lijders, waarbij in twee maanden tijds drie hunner als
slachtoffer vielen, zoodat hij met P. Mathijsen weldra alleen stond, en toen de laatste
in 1637 werd verbannen, stond hij geheel alleen voor dezen ontzaglijken arbeid. Af
en toe kwamen wel eenige medehelpers, doch slechts bij tusschenpoozen, zoodat
de arbeid werkelijk overstelpend bleef. Wat vooral het werk zoo verzwaarde was
de voortdurend dreigende vervolging. Enkele leden der regeering waren soms wel
toegevend, maar de predikanten brachten al wat zij over de gedragingen der
Katholieken konden te weten komen bij het stadsbestuur aan en hitsten zoo
voortdurend tot grootere gestrengheid aan. Dat hun poging niet vergeefsch was
bewijzen de herhaalde gevangennemingen, boeten en verbanningen, waarvan zoo
priesters als leeken het slachtoffer werden. Drie en dertig jaren heeft P.v.d. Velde
te midden der groningsche Katholieken gewerkt.
Zie: Arch. aartsb. Utr. III, 83.
Kleijntjens

[Velde, Willem van de (1)]
VELDE (Willem v a n d e ) (1), de oude, schilder en teekenaar, werd in 1611 geboren
en overleed 13 Dec. 1693 te Londen (Greenwich). Hij was waarschijnlijk de zoon
van een schipper Willem van de Velde, die evenals de meeste andere van de Velde's
uit Vlaanderen afkomstig was; in 1593 huwde deze v.d.V., de vader, te Leiden; wel
is waar woonde hij er in 1622 nog, doch bevond zich toen met zijn zoon Willem in
het leger. In zijn jeugd reeds werd deze zoon door zijn vader op diens schip
meegenomen en kende dus de schepen en alles wat daartoe behoort van zeer
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nabij. Men weet niet hoe en wanneer W.v.d.V. Sr. zijn kunstenaarsloopbaan begon.
Den 19. Aug. 1631 huwde deze Willem te Leiden met J u d i t h A d r i a e n s d r .
v a n L e e u w e n . Nadat hem twee zonen aldaar geboren, waren (in 1633 Willem,
die volgt), verhuisde hij naar Amsterdam;
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van 1636 tot 1672 vinden wy hem daar. Zijn beide zonen, Willem en Adriaen deed
hij te Amsterdam in de leer bij schilders, zij werden later ook schilders. Reeds in
1639 ging W.v.d.V. Sr., die vóór dien tijd dus reeds blijken van zijn talent moet
gegeven hebben, met Tromp mee in den slag van Duinkerken om er afbeeldingen
van den zeeslag te maken. Later vooral in de oorlogen tegen Engeland, 1653, 1665,
1666, en 1672, tegen Zweden in 1658, trok hij eveneens met de vloot mee en
teekende er. Uit 1666 is er nog een bevel van M.A de Ruyter bewaard, waarbij aan
schipper Govert Pietersz. opgedragen werd den scheepsteekenaar Willem v.d.
Velde aan boord te nemen en hem te brengen bij de vloot, waar hij wilde, om te
teekenen. Ook te lande was hij overal te vinden, waar schepen gebouwd en ingericht
werden; uit al dat heen en weer trekken, uit den omgang, dien hij wegens zijn werk
met het scheepsvolk moet gehad hebben, kunnen wij afleiden, dat hij een onrustige
natuur moet gehad hebben; en uit de notarieele acte van 23 Dec. 1651 wegens zijn
slechten levenswandel in verband met een vrouw en uit het feit, dat zijn eigen vrouw
meermalen over haar man klaagde en het samenleven met hem zeer moeilijk vond,
blijkt, dat zijn leven niet al te degelijk was. In 1662 werd dan ook de echtscheiding
uitgesproken, maar ook daarna waren er nog dikwijls moeilijkheden met zijn vrouw,
die een winkel hield. Of van de Velde gevangen genomen is door de Engelschen
of dat de verhouding tot zijn vrouw er misschien ook de aanleiding toe was, in ieder
geval heeft W. aan het einde van 1672 of in het begin van 1673 zich in Engeland
gevestigd en is niet meer naar zijn vaderland teruggekeerd. Hij ging in Engeland in
den dienst van Karel II en zijn admiralen en later in dien van Jacobus II over en
werd (reeds in 1673 had hij zeeslagen aan de engelsche zijde meegemaakt en
geteekend) in 1674 met zijn zoon Willem officieel benoemd tot teekenaar van
zeeslagen met een jaargeld van 100 pond. Later, na het sluiten van den vrede,
waren het meer vredelievende voorstellingen, als het bezoek van den Koning aan
de vloot, die van de V. weergaf. Hij moet tot op hoogen leeftijd zelf dit alles
meegemaakt hebben, zooals zijn afbeeldingen ons bewijzen. Bij dit alles, vooral bij
de schilderijen door v.d.V. op hoogen leeftijd gemaakt, werd hij steeds door zijn
zoon Willem geholpen. Den 16. Dec. 1693 werd hij in de kerk S. James te Londen
begraven.
Veel van zijn werken bevinden zich thans in engelsche kasteelen, zij zijn
grootendeels van na 1672, toen hij in Engeland woonde. Op al zijn stukken,
langwerpig op hout of linnen, zijn met groote liefde takelage, patrijspoorten, spiegels
met fraai snijwerk, masten, waaiende vlaggen en wapperende zeilen, touwen enz.
afgebeeld. Hij vatte den zeeslag, dien hij af te beelden had, voornamelijk op als een
stuk geschiedenis; met de aesthetische ontwikkeling van het zeestuk als zoodanig
heeft dit weinig te maken en het uitbeelden van de groote vlakke of bewogen
watervlakte, of de lucht, de lichteffecten op zeilen enz. lag niet in W.'s lijn.
Zijn gegraveerd portret, zonder naam van graveur, komt voor in W a l p o l e ,
Anecdotes of painting II, 522.
Zie: A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II, (1910), 755; K. Z o e g e v.
M a n t e u f f e l . Die Künstlerfamilie van de Velde (Bielefeld u. Leipzig 1927); aant.
door E.W. M o e s , afd. schilders in Rijks Prentenkabinet te Amsterdam.
J.M. Blok

[Velde, Willem van de (2)]
VELDE (Willem v a n d e ) (2), de jonge, scheeps- en historieschilder, werd geb. 18
Dec. 1633
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te Leiden en overl. 6 April 1707 te Londen. Van kind af aan leerde hij bij zijn vader
Willem (1) het teekenen van schepen. Zijn broeder was A d r i a e n v a n d e V.
Zijn vader deed hem al jong in de leer bij den toen ook reeds beroemden
amsterdamschen zeeschilder Simon de Vlieger, die een vriend van hem was,
waarschijnlijk tegen 1650. In dat jaar ging S. de Vl. naar Weesp, waar hij in 1653
stierf. In 1652 was W.v.d. Velde Jr. te Amsterdam gehuwd met P e t r o n e l l a l e
M a i r e uit Weesp, doch dit huwelijk werd door het slechte leven zijner vrouw spoedig
ontbonden; in 1656 huwde W. voor de tweede maal met M a g d a l e n a
W a l r a v e n s te Amsterdam. Hij had meerdere zonen en dochters uit dit huwelijk,
waarvan de laatste in 1671 geboren werd. Een zijner dochters, S a r a , huwde den
schilder Simon du Bois. Zijn twee zonen, W i l l e m en C o r n e l i s , copieerden later
de schilderijen van hun vader. Spoedig na 1671 is W.v.d.V. Jr., tegelijk waarschijnlijk
met zijn vader W.v.d.V. Sr., naar Engeland vertrokken, waar hij ook in dienst van
den koning van Engeland trad. Het is echter niet met zekerheid te zeggen of Willem
v.d.V. Jr. ook, zooals zijn vader, meeging met de vloot om te teekenen en te
schilderen. Beide woonden te zamen in Greenwich, waar de vader een huis had,
en later in Londen. In 1677 kreeg hij van Karel II een jaargeld van 200 pond. Na
den dood van Karel II, in 1685, keerde hij tijdelijk naar Amsterdam terug (uit 1686
dateert het schilderij van de haven van Amsterdam met een O.I. vaarder), maar trad
later in dienst van Jacobus II.
Als scheepsschilder in zijn jeugd opgevoed, was het haast vanzelfsprekend, dat
hij uitermate geschikt was voor het schilderen van historische gebeurtenissen op
zee; niet alleen echter wist hij nauwkeurig alles van takelages, scheepsdeelen enz.,
maar ook groepen van schepen wist hij op zijn voorstellingen goed te ordenen en
bovendien de omgeving van zee en lucht daarmee in overeenstemming te brengen;
in zijn luchtperspectief, in het uitbeelden van het brakke water, oeverzand en de
verschillende graden van windstilte, was hij zeer vaardig. Hofstede de Groot schrijft
een groot aantal voorstellingen aan hem toe nl.: 18 zeeën en rivieren, waarvan de
plaats, die ze voorstellen bekend is, hij noemt 50 stuks bekende geschiedkundige
voorstellingen, c. 200 voorstellingen van kalme zeeën, c. 200 van woelige zeeën,
en nog een enkele andere voorstelling. Was W's vader voornamelijk een nauwkeurig
teekenaar, W.v.d.V. Jr. was bovenal schilder en veel vrijer in het weergeven van
het voorgestelde, ook het formaat is verschillend van dat van zijn vader, niet meer
langwerpig, soms zelfs bijna een quadraat. Zijn vroegste schilderijen dateeren van
1653 en aldus toonde hij zich op 20-jarigen leeftijd reeds een volkomen rijp schilder;
het zijn stille zeeën, zij hebben in dien tijd niet meer het grauwe, grijze van de
schilderijen van zijn leermeester, maar zijn kleuriger. Later worden zij dat steeds
meer, doch zijn laatste schilderijen missen harmonie- en natuurgetrouwheid; hij wil
dramatische eflecten bereiken, maar zijn werk wordt hard. Waarschijnlijk heeft hij
om financieele redenen de talrijke zeeslagen geschilderd, die wij van hem kennen.
Vele van zijn schilderijen bevinden zich thans in Engeland. Zijn teekeningen zijn
zeer moeilijk van die van zijn vader te onderscheiden; zij bevinden zich in de meeste
groote teekeningen-verzamelingen o.a. in Amsterdam, Rotterdam, Weenen e.a.
Navolgers waren: L. Bakhuyzen, Abr. Storck, Dubbels, Beerstraten, Nooms, Lieve
Verschuier, Peter Monamij, Ch. Brooking (1723-59), H.
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Kobell, J.v. Os, M. Schouman, P.J. Schotel e.a.
Zijn portret, geschilderd door M.v. Musscher, bevindt zich bij lord Northbrook te
Londen en is gegraveerd door Ch.G. Lewis in S m i t h , Catalogue raisonné VI
(London 1835); gegraveerde portretten door J. Smith naar G. Kneller, door A.L.
Zeelander, door W. Bond naar G. Kneller in W a l p o l e , Anecdotes II, 522.
Zie: A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (1910) II, 756; C. H o f s t e d e
d e G r o o t , Beschr. u. Krit. Verzeichnis der Werke der hervorrag. Holl. Maler des
XVIIten Jahrh. (Esslingen, Paris, VIII, 1918); K. Z o e g e v. M a n t e u f f e l , Die
Künstlerfamilie Van de Velde (Bielefeld u. Leipzig 1927); aant. door E.W. M o e s
afd. schilders. Voor de beide W. van de Velde's zie ook de gegevens in het
Scheepvaartmuseum te Amsterdam en verschillende musea op dat gebied te
Rotterdam.
J.M. Blok

[Veldenaer, Johan]
VELDENAER (Johan), geboorteplaats en -tijd onbekend, boekdrukker, hij had
1474-77 zijn pers in Leuven, 1478-81 in Utrecht, 1483-84 in Kuilenburg (Culemborg)
en 1484-85 weer in Leuven. Zijn Fasciculus temporum, een in het Ne derlandsch
geschreven wereldgeschiedenis, schijnt voor het eerst en door hem zelf uitgegeven
in Leuven (1476; zie d e W i n d , Bibl. v. Nederl. Geschiedschrijvers, 522). De tweede
druk is in Utrecht uitgekomen (1480 fol.; zie het slot) en toen mogelijk voor het eerst,
aangevuld o.a. met een Kroniek van Holland (64 blz.) en een Kroniek van Utrecht
(62 blz.), die beide in een latijnsche editie uitgegeven zijn door Matthaeus, Analecta
o

V 8 ed., zonder dat men heeft kunnen vaststellen of de lat. dan wel de nederl. tekst
de oorspronkelijke is; waarschijnlijk echter de eerste. B u r m a n , Traj. erud., 383
noemde V. nog een ‘celeberrimus historiographus’, maar van dien roem is niets
overgebleven, sinds bekend werd, dat zijn werk, voorzoover het de alg. gesch.
betreft, een van de omstr.50 uitgaven of vertalingen van de gelijknamige latijnsche
wereldkroniek van den westfaalschen kartuizer, W e r n e r R o l e v i n k v a n L a a r
was, wiens boek, omstr. 1470 in hs. bekend, in 1474 voor het eerst gedrukt was.
Of het werk succes gehad heeft, schijnt te betwijfelen; waarschijnlijk is het spoedig
door de populaire Divisiekroniek van 1517 verdrongen; althans B o x h o r n , die er
o

onder den titel Kronyk van Holland, Seland en Westvriesland (Leiden 1650, 4 ) een
excerpt uit gaf, schrijft in zijn Kron. v. Seland, 28 ‘J.V. in zijn kronyk .... die in weiniger
handen is’. Als symptoom heeft V. niettemin groote waarde. Zooals Rolevinck, zijn
voorbeeld, de eerste, voor dien tijd moderne, overzichtelijke en goedkoope
wereldgeschiedenis werd, zoo was dit ten onzent V.
Zie: P a r s , Naamrol, 39-41; d e W i n d Bibl., 84-86, 522; v o n L ö h e r , Jakobäa
v. Bayern I, 420; M u l l e r , Lijst v.N. Nederl. Kron., 19; P o t t h a s t , Bibl., 1084;
C h e v a l i e r , Bio-bibliogr. kol. 4638; B o l h u i s v. Z e e b u r g h in Nijh. bijdr. N.R.
VIII, 349-51; C a m p b e l l , Annales de la typographie néerlandaise i.v.; F r u i n ,
Verspr. Geschr. I, 192, VIII, 205 v.; R o m e i n , Nd.-Nederl. Geschiedschr. i.d.
middeleeuwen, No. 45.
Romein

[Velius, Cornelis (1)]
VELIUS (Cornelis) (1), geb. te Hoorn 17 Dec. 1604, overl. aldaar 9 Jan. 1654, van
beroep apotheker. Hij was de jongste zoon van Dr. Theodorus Velius, die volgt, en
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diens tweede vrouw A a f E w o u t s d r . Hij trouwde 15 April 1635 voor schepenen
met B r e g j e v a n E n s , een dochter van Timon van Ens, president-schepen van
Hoorn.
Hij moet evenals zijn vader behoord hebben tot
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de Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden te Hoorn. Het Hs.-Velius verhaalt
omtrent hem: ‘Cornelius Velius is onder den Capiteyn Timon Jacobsz. (van Ens ?)
mede in dienst geweest van Frederik Hendrik Prince van Oranje, alsoo int meest
alle de steden de burgers moesten uittrekken om de frontierplaatsen uit welke de
soldaten tot bescherminge van de Veluw waren uitgetrokken te besetten; sij trokken
op den 17e September 1629 uit dese stad (Hoorn), haar patent hield op Utrecht,
alwaar sij den 10. dito aankwamen, bleven vermits de verandering die kwam voor
te vallen aldaar niet langer dan omtrent een week, alsoo sij den 29- en dito wederom
tot Hoorn gearriveert sijn’. In hoeverre dit krijgsbedrijf in strijd was met Velius'
Doopsgezinde overtuiging, blijve hier buiten beschouwing. Abbing verhaalt nog, dat
Velius' naam op 12 Sept. 1648 in de notulen van den raad van Hoorn voorkomt.
Uit zijn huwelijk werden vier zoons geboren: Timon (1), die volgt; Dirk (2), die
volgt; V o l k e r t (geb. te Hoorn 10 Oct. 1648, als procureur overl. aldaar 4 Febr.
1676, gehuwd met D i e u w e r t j e W o u t e r s d r ., uit welk huwelijk een dochter
B r e g j e werd geboren, die in 1693 trouwde met Mr. Outger de Krijt (burgemeester
en raad van Hoorn); Cornelis (2), die volgt. Al deze kinderen werden niet in de
Gereformeerde kerk te Hoorn gedoopt en traden eerst op volwassen leeftijd tot de
heerschende kerk toe.
Zie: A b b i n g , Geschiedenis der stad Hoorn, 2e dl., Bijl., 5; P.L. V e l i u s ,
Geslachtsregister van de Veliussen (hs.) in het Gem. Archief te Hoorn.
Wijnman

[Velius, Cornelis (2)]
VELIUS (Cornelis) (2), somtijds genoemd C o r n e l i u s , geb. te Hoorn 24 Mei 1651,
overl. te Hoorn 16 Mei 1717, jongste zoon van Cornelis Velius (1). Evenals zijn
oudere broeders Timon (1) en Dirk (2) werd hij na zijn overgang tot de heerschende
kerk opgenomen in de regeering van zijn geboortestad. Eerst woonde hij te
Amsterdam; hij verkreeg op 21 Juli 1674 venia aetatis van de Staten van Holland.
Hij was commissaris van kleine zaken te Hoorn in 1677, schepen 1680, secretaris
1681-99, boonman 1694, vroedschap 1696, kerk- en armen voogd 1699,
burgemeester 1698, 1706, 1711, 1714, 1717, presideerend burgemeester 1712,
bewindhebber O.-I. Compagnie 1699, rekenmeester 1700, president gecommitteerde
raad 1704, 1708, 1713, weesmeester 171O, raad ter admiraliteit 1715 enz.
Hij trouwde 21 April 1675 met G r i e t j e H a m , een dochter van Willem Claesz.
Ham. Zij was buitenmoeder of regentes van het huiszitten-armenweeshuis te Hoorn.
Zie: P.L. V e l i u s , Geslachtsregister van de Veliussen (hs.); Register der verleende
brieven van venia aetatis door de Staten van Holland in het Rijksarchief te 's
Gravenhage).
Wijnman

[Velius, Cornelis (3)]
VELIUS (Cornelis) (3), geb. te Hoorn 13 Juni 1675, overl. ald. 16 April 1739, zoon
van Dr. Dirk Velius (2), die volgt. Hij was commissaris van kleine zaken te Hoorn
1695, schepen 1696, kapitein van de burgerij en kerk- en armenvoogd 1697,
vendumeester 1705, vroedschap 1710, burgemeester 1711, 1714, 1718, 1723,
1727, 1731, 1737, presideerend burgemeester 1715, 1724, 1732, 1735, 1738,
rekenmeester 1712, gecommitteerde raad 1716, bewindhebber O.-I. Compagnie
1718, raad ter admiraliteit 1718, 1725, 1729, waardijn van de West-Friesche munt
1730, kerkmeester 1719, 1728, 1733, 1736, 1739 enz.
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Hij huwde 2 Jan. 1695 met A l i d a R e y n s t , dochter van Hendrik Lambertsz.
Reynst, uit een amsterdamsch regeeringsgeslacht. Uit dit huwelijk werden vijl
kinderen geboren: M a r g a r e t a
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S u s a n n a , geb. 30 Sept. 1697, ongehuwd; A m a r a n t a , geb. 5 Dec. 1698, trouwt
24 Oct. 1728 Mr. François van Bredehof (1703-61), schepen en raad van Hoorn en
lid van de Staten van Holland (vgl. dl. VII, 199); Mr. Dirk (3), die volgt; Petrus
Lambertus en Timon (2), die beiden volgen.
Zie: P.L. V e l i u s , Geslachtsregister der Veliussen (hs.); E l i a s , De Vroedschap
van Amsterdam I, 452, waar Cornelis (2) en (3) met elkander worden verward.
Wijnman

[Velius, Dirk (1)]
VELIUS (Dirk) (1), geb. te Hoorn 1633, overl. (vermoedelijk te Amsterdam) nà 1682,
zoon van Volcardus Velius, die volgt. Na den vroegen dood van zijn vader, verhuisde
hij met zijn moeder naar Leiden. Op 20 Sept. 1657 ontving hij ‘out omtrent 24 jaer’
venia aetatis van de Staten van Holland; hij wordt dan lakenreder genoemd. Later
komt hij voor als koopman. In 1659 woonde hij te Leiden in de Breestraat, in 1682
te Amsterdam in de Kalverstraat. Hij behoorde tot de Doopsgezinden. Een gedicht
van zijn hand, getiteld Lof der soberheit, komt voor in L e o n . L e s s i u s , De schat
der soberheid of Bequame middel tot onderhouding der gezondheit (Amsterdam
1682, herdr. 1696). In dit werk komen nog meer lofdichten voor van Doopsgezinde
auteurs, n.l. van Galenus Abrahamsz, Joachim Oudaen, Reinier Rooleeuw, Sybrand
Feitama en Anthonie Jansen.
Hij huwde eerst te Leiden 8 Juni 1659 met H e s t e r P r i n s , geboortig uit Leiden,
daarna te Amsterdam (ondertr. 29 Aug. 1682) met M a r g r e t a W r o c h t van
Amsterdam, weduwe van P i e t e r W r o c h t . Een dochter uit het eerste huwelijk
moet geweest zijn H e s t e r O e d a V e l i u s , te Amsterdam overleden in 1682.
Zie: Huwelijkinteekenregisters (Gem. Archieven Leiden en Amsterdam); Register
Collaterale Successie IV (1680-85), 165 (Gem. Archief Amsterdam); Register der
verleende brieven van venia aetatis door de Staten van Holland (Rijks-Archief 's
Gravenhage).
Wijnman

[Velius, Dr. Dirk (2)]
VELIUS (Dr. Dirk) (2), geb. te Hoorn 6 Mei 1646, overl. aldaar 21 Mrt. 1679, zoon
van Cornelis (1). Hij liet zich 17 Febr. 1661 als student in de medicijnen inschrijven
te Leiden en promoveerde aldaar tot doctor medicinae. Evenals zijn broeders Timon
(1) en Cornelis (2) werd hij na zijn overgang tot de heerschende kerk opgenomen
in de regeering te Hoorn. Hij was aldaar commissaris van de kleine zaken 1675,
schepen 1676, 1679, huiszittenarmenvoogd 1677, weesmeester 1678.
Hij huwde te Hoorn 1 Jan. 1668 met G r i e t j e V e e n , geb. 1647, overl. 8 Juli
1675, dochter van Jacob Claesz. Veen, schepen van Hoorn, en Catharina Willemsdr.
van Someren. Uit dit huwelijk werd één zoon geboren, Cornelis (3), die voorgaat.
Zie: E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam I, 452; P.L. V e l i u s ,
Geslachtsregister der Vetiussen (hs.).
Wijnman

[Velius, Mr. Dirk (3)]
VELIUS (Mr. Dirk) (3), geb. te Hoorn 19 Mei 1700, overl. aldaar 21 Nov. 1725. Hij
was een zoon van Cornelis (3) en werd in 1718 als student te Leiden ingeschreven.
In 1721 promoveerde hij aldaar tot doctor in de rechten. Hij was vervolgens schepen
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van Hoorn in 1722, oude mannenen vrouwenhuisvoogd 1723. Hij huwde 9 April
1724 A l i d a B e r k h o u t .
Zie: P.L. V e l i u s , Geslachtsregister der Veliussen (hs.).
Wijnman

[Velius, Dr. Martinus]
VELIUS (Dr. Martinus), eigenlljk genaamd M a a r t e n , geb. te Hoorn 13 Febr. 1603,
overl. te Medemblik 3 Sept. 1652, zoon van
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Dr. Theodorus Velius, die volgt. Hij liet zich als med. student te Leiden inschrijven
3 Oct. 1619 en promoveerde aldaar tot doctor medicinae. Hij trouwde 27 April 1625
te Medemblik met S y b r i c h H a y e s d r ., uit Medemblik afkomstig. Maarten Velius
werd vervolgens aldaar als stadsdoctor aangesteld. Uit zijn huwelijk werd o.a.
geboren A a f j e M a a r t e n s d r . V e l i u s (1631-69), die huwde met G e r b r a n d
W i j d e n e s (1635-93), te Opperdoes, uit welk huwelijk o.a. de families Wijdenes
en Wijdenes Spaans stammen.
Zie: F. W i j d e n e s S p a a n s , Th. Velius in N. Rotterd. Courant, Av. 23 Apr.
1931; Hs. in het bezit van Dr. F. Wijdenes Spaans te 's Gravenhage; P.L. V e l i u s ,
Geslachtsregister van de Veliussen (hs.).
Wijnman

[Velius, Petrus Lambertus]
VELIUS (Petrus Lambertus), geb. te Hoorn 31 Aug. 1701, ongehuwd overl. na 1764.
Hij was een zoon van Cornelis (3), die voorgaat. Hij was commissaris van kleine
zaken te Hoorn in 1722, schepen 1725, 1728, directeur van de Middellandsche zee
1729, secretaris van Hoorn 1735-61. Met hem stierf het geslacht Velius in mansstam
uit.
Hij maakte zich verdienstelijk door een fraai hs. te vervaardigen, getiteld
Geslachtsregister van de Veliussen door P e t r u s L a m b e r t u s V. afkomstig uit
hetselve geslacht, thans bewaard in het Gem. Archief te Hoorn (no. 28 van den
Inventaris). Het hs. bevat een uitvoerige enzeer betrouwbare geschiedenis van het
geslacht sinds het einde van de 15de eeuw en is reeds daarom van belang, omdat
verscheidene leden van het geslacht als leden der regeering van Hoorn een
belangrijke rol hebben gespeeld. Als secretaris van Hoorn had de schrijver toegang
tot bronnen, die thans gedeeltelijk verloren zijn gegaan. A b b i n g kende dit werk
blijkbaar niet, immers deze schrijver klaagt er over dat het hem onmogelijk was de
verschillende, dikwijls gelijknamige, leden van het geslacht uit elkander te houden
(Geschiedenis der stadt Hoorn, 2e dl., Bijl., 5).
Wijnman

[Velius, Dr. Theodorus]
VELIUS (Dr. Theodorus), eigenlijk genaamd D i r k V o l k e r t s z , geb. te Hoorn 21
Jan. 1572, overl. aldaar 23 April 1630, geschiedschrijver en dichter. Zijn geslacht,
dat oorspronkelijk den naam S c h a g e n droeg, was afkomstig uit Haarlem en had
zich omstreeks 1500 te Medemblik gevestigd. Toen Medemblik door de Zwarte
Hoop onder Groote Pier werd ingenomen en geplunderd, behoorde V o l k e r t
S c h a g e n tot degenen van wie een hoog losgeld geëischt werd. Diens zoon
M a a r t e n S c h a g e n overleed jong (1542), waardoor zijn kinderen hun fortuin
verloren; een dezer kinderen, V o l k e r t M a a r t e n s z (geb. te Medemblik 1542,
overl. te Hoorn 1618) leerde het ambacht van zeilmaken en vestigde zich in 1563
metterwoon te Hoorn. Het volgend jaar huwde hij met A n n a D i r k s d r . O l y ,
eveneens uit Medemblik afkomstig. Als tweede zoon werd uit dit huwelijk geboren
Dirk Volkertsz, die evenals zijn vader den naam Schagen liet varen en zich naar
het, ambacht van dezen in latere jaren T h e o d o r u s V e l i u s (velum = zeil)
noemde.
B r a n d t verhaalt ons, dat Volkert Maartensz ‘een man van kennis en trouw was
onder de Doopsgezinden, die men hedendaags Vriezen noemt’; hij zou een vertrouwd
vriend van Menno Simons zijn geweest en aan diens sterfbed hebben gestaan.
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Aangezien Menno echter reeds in 1559 overleed, is dit verbaal eenigszins apocrief.
In ieder geval behoorde Volkert tot de Friesche gemeente der Doopsgezinden; bij
de splitsing dezer gemeente in Oude en Jonge Friezen (1589) zal hij
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zich bij laatstgenoemden hebben gevoegd. Immers dezen versmolten later met de
Waterlandsche Gemeente, waartoe ook zijn zoon behoorde.
Deze zoon Dirk (Theodorus) kwam in Mei 1576 op school bij Mr. Gerbrant te
Hoorn om ‘Duitsch’ te leeren lezen en schrijven. Twee jaar later ging hij naar de
latijnsche school, vervolgens naar de triviale school van rector Nic. Stochius te
Leiden (12 Mei 1585), waar hij twee jaar bleef. Als student aan de leidsche
Universiteit word hij ingeschreven 29 April 1587; hij studeerde er eerst philosophie,
later medicijnen onder Heurnius en Bontius. Na een zesjarige studie te Leiden,
begaf hij zich 2 Sept. 1593 op reis naar Italië om zijn studie aan de universiteit te
Padua te voltooien. Na een bezoek aan Rome, waar hij op 13 Maart 1594 aankwam,
promoveerde hij op 10 Sept. 1594 te Padua tot doctor in de medicijnen. Hij keerde
vervolgens door Duitschland naar zijn geboortestad terug, waar hij op 22 Oct. 1594
aankwam. Te Hoorn word hij tot ordinaris stadsdoctor aangesteld, welke betrekking
hij tot zijn dood bekleedde.
Op 31 Jan. 1595 huwde Velius met M a r t h a d e s M u l i e r s , omstreeks 1577
te Hoorn geboren en een zuster van den lateren prof. Nicolaus Mulerius (dl. II, kol.
952). Dit huwelijk is oorzaak dat Velius in de door Pieter Jansz van Twisck e.a.
bezorgde nieuwe uitgave van de Historie der vrome getuigen Jesu Christi (Hoorn
1626), 529, als een derzegslieden wordt aangehaald. Immers Martha was een
dochter van P i e r r e d e s M u l i e r s , van Brugge, die nadat zijn vrouw C l a u d i n e
l e V e t t (e)r e bij IJperen om geloofs wille levend was begraven (1568), naar Holland
was uitgeweken. Pierre was daarna te Hoorn omstr. 1576 hertrouwd met P e r o n n e
H e n n e b o (overl. te Leiden in 1589) en later met I s a b e l l e l a M o t h e en was
in 1591 te Leiden overleden. Het larmoyante verhaal van den dood van Claudine
te Vettre was daardoor aan Velius bekend geworden. Het werd overgenomen in
den 2den druk van de Martelaarsspiegel van T i e l e m a n J a n s z v a n B r a c h t
(1685), 384, vgl. Doopsgezinde Bijdragen XXXIX (1899), 104. Martha des Muliers
overleed reeds op 5 Dec. 1595 in het kraambed. Dr. Pieter Hoogerbeets maakte op
haar een gevoelvol grafschrift ‘Epitaphium lectissimae feminae Marthae Muleriae
conjugis Th. Velii, Medici’.
Velius hertrouwde te Hoorn op 12 Sept. 1599 als ‘Doctor Dirck Volckertsz’ met
A a f E w o u t s d r ., geb. in 1572. Het is niet onmogelijk, dat deze vrouw behoorde
tot een hoornsch regeeringsgeslacht, want reeds in 1600 (of Jan. 1601) werd Velius
tot raad in zijn geboortestad gekozen. Als zoodanig stond hij in hoog aanzien, doch
bij het verzetten van de wet door Maurits (1618) moest hij - omdat hij als
Doopsgezinde aan de zijde der Remonstranten stond - aftreden. Men liet hem
evenwel zijn ambt van weesmeester, waartoe hij in 1616 was benoemd, behouden.
Na den dood van zijn vrouw, die 27 Mei 1622 overleed, trouwde Velius te Amsterdam
ten derden male met L i j n t j e P i e t e r s d r . (13 Sept. 1626), geboortig van Gent,
dochter van P i e t e r M a r c e l i s z . en achtereenvolgens weduwe van F r a n s
P i e t e r s z . te Breda en van G e r r i t C o r n e l i s z . S c h o u t e n te Amsterdam.
Laatstgenoemde was bevriend geweest met Vondel en was de schoonvader van
Cornelis Anslo (dl. I, kol. 153), vgl. de Vondelkroniek I (1930), 173. Lijntje was te
Amsterdam woonachtig op de Nieuwe Zijds Kolk, Velius ‘op het Achterom’ te Hoorn.
Vondel, die ook met Velius' vriend Roscius
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(dl. VIII, kol. 1272) intiem bekend was geweest, maakte op Velius' portret een gedicht.
Velius, die door zijn tijdgenooten beschreven wordt als ‘statelijk, stil en zedig van
wezen’ en de daarmede overeenstemmende zinspreuk voerde ‘Ne quid temere’
(niets zonder overleg), had een bijzondere studie gemaakt van het Latijn, Grieksch,
Fransch en Italiaansch, terwiji hij bovendien zeer bekwaam was in de kruidkunde.
Op het laatst van zijn leven leed hij aan waterzucht, waaraan hij ook bezweek. Op
28 April 1630 werd hij in de Groote Kerk te Hoorn begraven onder een zerk, waarop
een door den overledene zelf gemaakt latijnsch grafschrift werd uitgehouwen.
In het bijzonder heeft Velius zich als geschiedschrijver bekendheid verworven.
Hij schreef Chronijck van de Stadt Hoorn, daerin des selven begin, opcomen en
gedenckweerdige geschiedenissen tot op den iegenwoordigen iaere van 1604 door
D.D.V. (Hoorn 1604), waarvan de initialen moeten worden opgelost als D(octor)
D(irck) V(olckertsz). Voor het opstellen van dit werk had Velius gebruik gemaakt
van een oude geschreven hoornsche kroniek, vermoedelijk vervaardigd door
Bartholdus Franciscus, pater van het Sint Geerteklooster (de Origo civitatis
Hornensis, thans in het Prov. Archief te Haarlem, Register van Aanwinsten no. 705),
die zeer nauwkeurig is en tot 1536 loopt. Verder putte hij uit een geschrift van den
vroegeren burgemeester Petrus Junius (1525-33), doorzocht hij de stedelijke
archieven, ondervroeg hij geloofwaardige personen en beschreef hij de
gebeurtenissen, die hij zelf had meegemaakt. Het geschiedwerk is met groote
zakelijke en plaatselijke kennis opgesteld met oordeelkundige critiek op andere
schrijvers. Vooral de afval van West-Friesland in zijn oorzaken, verloop en gevolgen
is uitnemend behandeld. Ook de beschrijving van zijn eigen tijd is voortreffelijk. De
stijl is zuiver en vloeiend. Hier en daar zijn in het geschiedverhaal voortbrengselen
van de dichtkunst des schrijvers ingevlochten. Een tweede druk van het werk
verscheen onder den titel Chroniick van Hoorn, daer in particulierlyck verhaalt worden
des selven stadts eerste begin.... tot op dit teghenwoordighe jaer 1617. Overs. en
verb. deur D(o c t o r ) V e l i u s (Hoorn 1617), waarachter volgt Westfrisia Theodori
Velii Medici Hornani (Hornae 1617). Het laatste is een in het Latijn geschreven
lofdicht op Velius' geboortestreek, den vruchtbaren bodem, de voortbrengselen
daarvan, de ooft- en veeteelt, de steden, de meeren, de vrijheidszin der bewoners,
de slag op de Zuiderzee, de zeevaart, den handel en de beoefenaars van kunsten
en wetenschappen, die West-Friesland heeft voorgebracht. De Chroniick zelf wordt
voorafgegaan door lofdichten van Roscius, Jan Boulisz. en Israël van der Meersch.
Een exemplaar van dozen druk, met eigenhandige opdracht van Velius aan zijn
vrouw (22 April 1617) berust in het West Friesch Museum. Het was Velius niet
gegeven den 3en druk van zijn werk te beleven. Na voltooiing van het voorbericht
d.d. 25 Febr. 1630 stierf hij, terwijl eerst 18 jaar later het licht zag Chroniik van
Hoorn.... tot op den jare 1630, 3e dr., bij-gevoeght Westfrisia, overges. in Ned.
verzen door J. d e G r o o t J.C. (Hoorn 1648). De vertaler van laatstgenoemd gedicht
(in alexandrijnen) Mr. Jan de Groot Jansz. was schepen van Hoorn in 1658, 1661
en 1663. Een vierde druk van Velius' geschiedwerk verscheen ten slotte te Hoorn
in 1740, met aanteekeningen vermeerderd door den predikant S e b . C e n t e n .
Hierin werd o.a. opgenomen een door Velius in 1615 geteekende kaart van Hoorn.
In het Haarlemsche archief bevinden zich nog twee geschreven vervol-
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gen op Velius, van 1630-1795 en van 1796-1838, o.a. van P i e t e r d e H e e s ,
verder aanteekeningen op Velius van P. v a n d e r M e e r s c h (Nieuwe Aanwinsten
706). Gedrukt werd het vervolg van C.A. Abbing (dl. IV, kol. 5)
Ondanks het feit, dat Velius ‘so seer beladen was met de practycke en de
bedieninge der sieken’, vervaardigde hij vele gedichten, die evenwel grootendeels
verloren zijn geraakt. Op Dr. Petrus Hoogerbeets (overl. 1599), Cornelis Vigius of
Vijgh (overl. 1602), Albertus Verlianus of Verlaen (overl. 1606) en Nicolaas Bulius
of Boelisse (overl. 1615) maakte hij grafschriften, welke in gedenkteekenen boven
hun graven in de Groote Kerk te Hoorn werden gebeiteld. Van eerstgenoemde
verzamelde hij op last van den magistraat de gedichten en gat deze uit onder den
titel P. H o g e r b e t i i Poëmatum reliquiae, waarachter Duytsche gedichten, die
behouden zijn (Hoorn 1606).
Van Velius bestaan een viertal portretten: geteekend door een onbekende op
35-jarigen leeftijd (in het Album van West-Friesland, West Friesch Museum te Hoorn),
geschilderd door een onbekende op 42-jarigen leeftijd, 1613 (West-Friesch Museum
te Hoorn, geschenk van den Heer N.C.J. Velius Baert te 's Gravenhage), gegraveerd
door Th. Matham omstr. 1620 en door Sal. Savery, omstr. 1628. Het portret van
Matham met onderschrift van Vondel vindt men in den 3den druk van de Chroniik.
Uit het eerste huwelijk van Velius werd één zoon geboren, n.l. P i e t e r V e l i u s ,
geb. te Hoorn 21 Nov. 1595, overl. 17 Jan. 1645, getrouwd in 1624 met E l b e r i g
J a c o b s d r . B e r k h o u t (1597-1659), uit welk huwelijk negen kinderen werden
geboren, waarvan slechts een, n.l. H i l l e g o n d (geb. 1639, diacones bij de
Waterlandsche Gemeente te Hoorn 1692, overl. 1722), in het huwelijk trad en wel
met J a c o b J a n s z . W o g n u m . Een broeder van Hillegond was C l a a s
M u l i e r i u s V e l i u s (1632-52).
Vijf kinderen uit het tweede huwelijk van Velius werden volwassen: Volcardus,
die volgt; H i l l e g o n d , geb. 5 Oct. 1601, overl. te Leeuwarden aan de pest 24 Juni
1636, trouwt te Hoorn 13 Nov. 1633 met den kunstschilder Lambert Jacobsz. (jongere
broeder van Velius' vriend Roscius), die drie dagen na zijn vrouw eveneens aan de
pest overleed (dl. VIII, kol. 913); Martinus, die voorgaat; Cornelis (1), die voorgaat;
A n n a (1608-44), getrouwd met P a u l u s J a c o b s z . B e s t e v a e r te Amsterdam.
De nakomelingen van Velius gingen later tot de Gereformeerde staatskerk over
en kwamen daardoor te Hoorn wederom op het kussen. Zij woonden in een patricisch
huis in de Gouw aldaar, waar nog het wapen der Veliussen (van zilver met een
anker van keel) in de gevel te zien is. Dit zelfde wapen is in een raam op de kamer
van den secretaris op het stadhuis te Hoorn aangebracht (1906).
Zie: de levensbeschrijving van Velius vóór in den 3en dr. van den Chroniik; P.L.
V e l i u s , Geslachtsregister van de Veliussen (hs.); Huw. int. registers in het Archief
te Amsterdam en Hoorn; C.A. A b b i n g , Geschiedenis der stad Hoorn (1841-42),
zijnde een vervolg op Velius tot 1773 met vele aanteekeningen; G e r . B r a n d t ,
Geschiedenis der reformatie I, 186, 187; K. V o s , Menno Simonsz 32, 164; W.M.C.
R e g t . Genealogie des Muliers of Mulerius in Navorscher (1905), 542; de bekende
uitgaven van V o n d e l 's gedichten; Catalogus der schilderijen in het West-Friesch
Museum te Hoorn, no. 35; J. te W i n k e l , De ontwikkelingsgang der Ned.
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Letterkunde, 2e dr. (1923), III, 324; F. W i j d e n e s S p a a n s , Th. Velius in N.
Rotterd. Cour. 23 April 1930, Avondbl. (met portret).
Wijnman

[Velius, Timon (1)]
VELIUS (Timon) (1), geb. te Hoorn 3 Febr. 1644, overl. ald. 17 Aug. 1692. Hij was
een zoon van Cornelis Velius (1), die voorgaat en B r e g j e v a n E n s en ging
over tot de Gereformeerde kerk. Hij huwde in Juni 1665 met S i j t j e G r o o t
(1632-91), een dochter van M u u s J a n s z . G r o o t , uit welk huwelijk geen kinderen
werden geboren.
Met hem werd het geslacht Velius wederom in de regeering van Hoorn
opgenomen. Hij was boonman in 1666, commissaris van de kleine zaken in 1671,
weeshuisvoogd 1672, schepen 1674, vroedschap 1676, weesmeester 1676,
president-schepen 1677, burgemeester 1679, 1684, 1687, 1690, 1692,
presideerend-burgemeester 1680, 1685, 1688, kerken armenvoogd 1681, 1686,
1689, 1691, raad ter admiraliteit 1683, ontvanger der gemeenelands middelen en
bewindhebber der O.I. Compagnie 1691 enz. Als lid van de regeering van Hoorn
en lid der Staten van Holland behoorde hij in 1686 tot de Commissie, die zooveel
doenlijk nauwkeurig en in persoon moest gaan opnemen en berichten inwinnen
betreffende de gesteldheid der oorlogsbodems, behoorende tot de Admiraliteiten
van de Maas, Amsterdam en het Noorderkwartier en in het bijzonder betreffende
hun grootte, bewapening enz.
Zie: J.C. d e J o n g e , Geschiedenis van het Ned. Zeewezen IV, 24; P.L. V e l i u s ,
Geslachtsregister van de Veliussen (hs.) in het Gem. Archief te Hoorn.
Wijnman

[Velius, Timon (2)]
VELIUS (Timon) (2), geb. te Hoorn 7 Juni 1704, overl. aldaar 23 Febr. 1764. Hij
was de jongste zoon van Cornelis Velius (3) en A l i d a R e y n s t en huwde 1 Nov.
1734 met Y d a C o d d e v a n d e r B u r g h , een dochter van Jan Codde van der
Burgh, burgemeester en raad van Enkhuizen. Hij was commissaris van kleine zaken
in 1722, schepen 1726, kerk- en armenvoogd 1727, opper- of negotieboekhouder
van de O.I. Compagnie 1732, directeur der Middelandsche zee 1732, kapitein van
de burgerij van de Oude Doelen 1743 enz.
Uit zijn huwelijk werden drie dochters geboren: A l i d a , geb. te Hoorn 5 Dec.
1740, huwt met Petrus Baert (hun nakomelingen nemen den naam V e l i u s B a e r t
a a n ); G e e r t r u y d I d a , geb. te Hoorn 24 Dec. 1741, trouwt 26 Apr. 1761 Mr.
Gerbrand de Vicq; M a r g a r e t h a S u s a n n a , geb. te Hoorn 28 Sept. 1743, trouwt
23 Mei 1763 Abraham Baartmans.
Zie: P.L. V e l i u s , Geslachtsregister van de Veliussen (hs.).
Wijnman

[Velius, Dr. Volcardus]
VELIUS (Dr. Volcardus), oorspronkelijk genaamd V o l k e r t V e l i u s , geb. te Hoorn
25 Juli 1600, overl. te Hoorn 18 Mrt. 1635. Hij was een zoon van Dr. Theodorus,
die voorgaat, en diens tweede vrouw A a f E w o u t s d r . en werd als student in de
medicijnen te Leiden ingeschreven 1 Oct. 1618. Na zijn promotie tot doctor in de
medicijnen, vestigde hij zich in zijn geboortestad als geneesheer en volgde hij zijn

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

vader in 1630 op als stadsdoctor van Hoorn. Hij trouwde te Hoorn 12 Maart 1628
als ‘Dr. Volckert Dirckz. Veelijus jongesel van Hoorn, woonend op het achterom bij
de Kuijl’ met O e t j e J a n s d r . F e l i e r s , woonende in de Brouwerije van de Son
bij de Oosterpoort, een dochter van J a n (H a n s ) B a l t e s z . F e i l e r s . Zij vestigde
zich met haar zoon na den spoedigen dood van haar man te Leiden, waar zij op 16
Mrt. 1653
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voor notaris Carel Outerman haar testament maakte.
In de aanteekeningen op het geschiedwerk van Theod. Velius door P. van der
o

Meersch (Nieuwe Aanwinsten Prov. Archief te Haarlem, n . 706) leest men: ‘In mijn
o

folio geschreven boek n . 6 achter aen is een fraai gedigt int Latijn op de doot van
Volkardi Theodori Velii die gestorven is in 't jaar 1635 den 18e Meert gemaect door
o

Meester Rijckaert a 1635’.
Volcardus Velius behoorde tot de Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden
en schreef in dichtvorm Hout in gedagtenisse Jesum Christum (Hoorn 1634). Zijn
zoon Dirk (1) gaat voor.
Zie: A b b i n g , Geschiedenis der stad Hoorn, 2e dl., Bijl. 2; P.L. V e l i u s ,
Geslachtsregister van de Veliussen (hs.).
Wijnman

[Velsen, Richardis van]
VELSEN (Richardis v a n ), geb. te Amersfoort, priester, overl. als pastoor-missionaris
te Vianen 22 Sept. 1692. Hij studeerde in de rechten en was advocaat-procureur,
toen hij nog priester werd en lid van de congregatie van hot Oratorie in Brabant. De
vicaris Neercassel, bestuurder der hollandsche missie, die zeer ingenomen was
met de Oratorianen, en bevriend was met van Velsen, riep hem naar het missiewerk
in Holland. Volgens het verslag der missie, ingeleverd 1656, was van Velsen reeds
in Hoogland gekomen als opvolger van pastoor Henricus Pieck, overl. 19 Aug. 1653.
Hoe lang hij daar verbleef is onzeker en niet juist aangeduid door de verschillende
schrijvers. Hij werd 14 Nov. 1660 benoemd tot Overste van het Oratorie te Leuven.
Daarna werd hem de missiestatie Vianen aangeboden, waar hij vele jaren tot zijn
dood met vrucht werkte.
Mogelijk is, dat hij eerst als priester te Hoogland werkzaam was van Amersfoort
uit, zooals zijn voorganger, en dan in het Oratorie is getreden.
Zie: Chronicon Congr. Oratorii Domini Jesu per prov. archiep. Mechl. ab anno
1626 ad 1729 (Insulis 1740), 79; Analectes hist. eccl. Belg. XXIII (1892), 138; Archief
aartsb. Utrecht I, 145, X, 189; Batavia Sacra II, 149, 155; De Katholiek, LX (1871),
340, LXII (1872), 249.
Fruytier

[Velstra, Tjeerd Ritskes]
VELSTRA (Tjeerd Ritskes), geb. 10 Nov. 1840 te Lekkum, overl. te Leeuwarden 8
Mei 1918, zoon van den schoolmeester R i t s k e V e l s t r a , die later boer werd
onder Jelsum, en J a n k e K o r n e l i s H o e k s t r a . Hij bracht zijn kinderjaren door
op de boerderij, en huwde met P i e t j e J o h a n n e s S p a n te Britsum (overl. 9
Mei 1897). Het paar vestigde zich op een boerenplaats onder Marssum. Na den
dood van zijn vader liet hij de villa Baens-ein bouwen onder Leeuwarden, die hij
bewoonde met zijn tweede vrouw E l i z a b e t h V i s s e r . Hij heeft de belangen van
Friesland behartigd als lid der Provinciale Staten. sedert 1879. Jarenlang was hij
Friesland's voornaamste tooneelschrijver. Ook werkte hij mede aan het friesch
woordenboek. Zijn eerste proeven in het Friesch vindt men in de jaarboekjes I d u n a
(1865, 189), S w a n n e b l o m m e n (1865-98), F o r g i t m y n e t (1876-92) en
Friesch Volksblad. Veel daarvan is verzameld in Rimen en Teltsjes (1906-11). De
tooneelstukken, die van hem in het licht verschenen, zijn: De ûnforwachte Thuskomst
(1880); De twee Ringen (bekroond, 1877); It gouden Kroantsje (bekroond, 1879);
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Sjouke de Vries ef Rjucht en Sljucht giet er mei (bekroond, 1881); A t e J i e r d e i
(1885); A l d e B a e i j e (1885); De Foksejacht (1886), It Kistje mei Geheimen ef
Alde Ljeafde roastet net (1886); It Pikelfleisfet (1888); Trou ef Untrou? (1888); Op
Keningsjierdei (1889); De âlde Baron (1891); Twa is in pear (1897); De swarte Kat
(1899);

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

1182

Jild en Ljeafde (1902); Skoenmakker, hâld dy by dyn leest (1902); Maskerade (1902);
Sake Heechstra (1906); De jaloerske Boerinne (1906); Natûr giet boppe de Lear
(1910); De bikroande Hoanne (1910); Geale Boask (1910). Verder zijn nog een
zevental onuitgegeven, meest historische tooneelstukken in handschrift aanwezig
op de Prov. Bibliotheek te Leeuwarden.
Zie: O.H. S y t s t r a in Fryslân (1918), blz. 142; J.J. H o r n s t r a in Fryslân (1930),
blz. 33 en Leeuw.-Courant 8 Mei 1918; mijn Bodders yn de Fryske striid (Leeuw.
1926) Register.
Wumkes

[Velten, Artus Georg]
VELTEN (Artus Georg), geb. te Breda, overl. te Amsterdam 27 Aug. 1679. Hij was
luthersch predikant te Delft sedert 9 April 1664, te Utrecht sedert 1671, voorts
adjunct-predikant te Amsterdam sedert 16 Maart 1673. Hij schreef (naamloos): De
vredevorst Salomon in een paepskleet schuylende beantwoort, door een liefhebber
der waerheyt (Amst. 1676); Nader beantwoordinge, waerin nader verdedight wort,
dat geseydt was, tegen de losse inwerpingen van een paepschen licentiaet A. van
Woelwijck (Amst. 1676); Postilla, of verklaaringen over de Evangeliën der
zondagen.... (Amst. 1677; herdr. met een voorrede van Christiaan Tisteijn 1758) en
enkele gedichten enz. (zie beneden op Volkhard Visscher, kol. 1213).
Zie: F.J. D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der Amst. luth. gemeente (Amst.
1856), 80, 109v., 117, Bijl. 97v., 122; J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz.
der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh. 1925), 337; d e z ., Gesch. der luth. kerk inde
Ned. ('s Gravenh. 1921), 140, 142.
Knipscheer

[Velten, Jacobus]
VELTEN (Jacobus), geb. te Delft 3 Juni 1667, overl. te Amsterdam 30 April 1731.
A.G. Velten was zijn vader. Hij was luthersch predikant te Hoorn van einde 1689,
te Leiden van 1692, te Amsterdam sedert 3 Oct. 1701. Zijn ambtgenoot J.E. Meyer
(zie in dit deel, kol. 670) hield een lijkrede op hem. Hij schreef: Lijkrede op Henricus
Vos (twee drukken in 1708); Het heuchlijk nieuws wegens het werk der reformatie
(Amst. 1717); De kragt van het geloove (200-jarig bestaan van de Augsburgsche
geloofsbelijdenis) (Amst. 1730). Na zijn dood gat Christiaan Tisteijn (zie in dit deel,
kol. 1129) nog van hem uit: De onveranderde Augsb. confessie .... 56 preeken
(Amst. 1738); Veertig predikaatsiën.... (Amst. 1742); Uytgelezen predikaatsiën....
twee deelen (Amst. 1746-48, 2e dr. 1758).
Zie: F.J. D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der Amst. luth. gemeente (Amst.
1856), 147, 151, 158, Bijl. 122; J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der
Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh. 1925), 338; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned.
('s Gravenh. 1925), 189, 193.
Knipscheer

[Veltgen, Johannes Arnoldus]
VELTGEN (Johannes Arnoldus), geb. in 1696, overl. te Arnhem in 1781. Hij was
luthersch predikant te Utrecht van 24 Nov. 1720 tot zijn emeritaat in 1780. Joh. D.
Deiman hield op hem in 1770 een Gelukwenschingsrede (zie dl. VI, kol. 379). J.H.
Fortmeijer herdacht hem in: Lijkrede op J.A. Veltgen over Ps. 91:16 (Utr. 1781) (zie
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dl. VIII, kol. 557). Hij schreef: De tweede honderdjarige gedenkdag der Augsburgsche
belijdenis, vert. uit het Hoogd. door W. K r o o n (Utr. 1730); Lijkrede op H.
Hollenhagen (Utr. 1740) (zie dl. VIII, kol. 796); De wedervernieuwing van den
hartentempel der menschen (2 Cor. 6:16a) ter inwijding van de nieuwe kerk te
Utrecht (Utr. 1745); Gedachtenisrede bij 50-jaarigen predikdienst te Utrecht (1 Thess.
4:1) uit het Hoogd. vert. (Utr. 1771).
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Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 59, 85, 339; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 167,
170.
Knipscheer

[Ven, Joannes van der]
VEN (Joannes v a n d e r ), geb. te Veghel, 17 Mei 1807, overl. te Oss 10 Juni 1852,
zoon van A r n o l d u s en W i l h e l m i n a V e r h o e v e n .
Reeds voor zijn priesterwijding (te Gent, 18 Sept. 1830) werd hij, 6 Mei 1830
aangesteld tot professor aan het seminarie van het vicariaat den Bosch. Vier jaar
later volgde zijn benoeming tot praefectus studiorum aan het seminarie. Daarop
werd hij, 5 Aug. 1836, geplaatst als kapelaan te 's Hertogenbosch, parochie St.
Catharina, waar hij werkzaam bleef tot zijn benoeming als pastoor van Oss, 8 Sept
1851, die gevolgd werd door aanstelling tot deken van dit dekenaat, 16 Maart 1852.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisd. 's Hertogenb. V, 449.
Cunen

[Venekamp, Bernardus Hermanni]
VENEKAMP (Bernardus Hermanni), geb. te Ten Post (Gron.) 9 Aug. 1715, overl.
te Bonde (O. Fr.) 20 Jan. 1777, werd 20 Apr. 1742 bevestigd tot predikant te Nijkerk
in de classis Dokkum, en nam aldaar afscheid 19 Mei 1743, om te vertrekken naar
Oudega c.a. (Sm.), waar hij 26 Mei 1743 zijn intrede deed. Hij was daar werkzaam
tot 6 Oct. 1754, waarna hij nog de kerk van Oost-Friesland diende tot zijn dood in
de gemeente te Bonde. Van hem staat een Nederlandsch vers in: J e s . H i l l e n i u s ,
De Mensch beschouwt in de staat der Elende, der Genade en der Heerlikheit
(Leeuwarden 1751), dl. I.
Zie: T.A. Romein, Naamlijst der Predikanten in Friesland (Leeuw. 1888), 153,
559.
Wumkes

[Venlo, Marsilius van]
VENLO (Marsilius v a n ), abbas electus in Siloe, leefde in 1450 als benedictijner
monnik in de abdij Gross St. Martin te Keulen.
Zie: J.H. K e s s e l , Ant. monast. S. Mart. Col. 163.
Verzijl

[Venlo, Simon van]
VENLO (Simon v a n ), vermeld als schrijver van Spieghel der volcomenheyt, een
tractaat over de beteekenis der mis, waarvan verscheiden drukken van 1488 (Antw.
Ger. Leeu), 1490 (Delft, Snellaert), 1499 (Schoonhoven) en 1499; (Leiden, Hugo v.
Waerden) bekend zijn.
Zie: Maasgouw (1881), 460; C a m p b e l l , Ann. typ. néerl. (1874), nr. 1577-1580;
C.P. B u r g e r jr., Incunabelen Bibl. Univ. Amst. (1923), nr. 272.
Verzijl

[Venlo, Willem van (1)]
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VENLO (Willem v a n ) (1), overl. 1482, vermoedelijk behoorende tot de venlosche
schepengeslachten I n g e n h u y s of V o g e l s a n c k , trad in de orde der Augustijnen
en werd in 1442 bisschop van Nicopolis en later suffragaan van Olmutz. Hij schonk
24 Mei 1458 in het zestiende jaar van zijn pontificaat een aflaatsbrief aan de St.
Martinuskerk te Venlo.
Zie: Maasgouw (1880), 381b; A.J. F l a m e n t , Eenige aanteekeningen over de
St. Martinuskerk te Venlo in verband met oude aflaatsbrieven voor den bouw en het
herstel dier kerk in Maasgouw (1898), 49-51; P e r t z , Archiv. für altdeutsche
Geschichtsforschung X, 675; W o l n e y , Kirchliche Topografie von Mähren.
Verzijl

[Venlo, Willem van (2)]
VENLO (Willem v a n ) (2) is denkelijk dezelfde als W i l l e m s s o e n , die te Venlo
in 1436 op Gastendonck zijn eerste H. Mis zong. Hij was kloosterling daar hij zich
in 1489 broeder noemt. Hij is de schrijver van een codex in folio welke zich in de
stadsbibliotheek van Trier bevindt, getiteld: Der Hilger veder Collatien geschreven
end geyndet im jair ons Heren MCCCC und LXXXIX up sente Gregorius avent in
der vasten overmidts
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mich brueder Wilhem van Venlo aus Gelreland priester.
Zie: Maasgouw 1880, 381b.
Verzijl

[Venne, Jacobus van de]
VENNE (Jacobus v a n d e ), norbertijn, geb. te Oorschot 1613, overleden te Thienen
20 Juni 1650, trad in de abdij te Tongerloo, waar hij 28 Aug. 1633 de kloostergeloften
aflegde. 1634 werd hij naar het norbertijner college te Rome gezonden. Aldaar
ontving hij 22 Sept. 1635 de priesterwijding. Hij behaalde den graad van licentiaat
in de godgeleerdheid en keerde uit Rome in de abdij weer 1638. Na als leeraar der
theologie werkzaam te zijn geweest, werd hij pastoor te Adorp 1640-50. J.v.d. Venne
was latijnsch dichter. Bij het jubilé van den H. Norbertus, dat te Rome gevierd werd,
maakte hij vele verzen. Eenige zijner gedichten ook in het Nederlandsch, bewaard
in handschrift, worden vermeld in Bijdragen gesch. Brabant XII, 153.
Zie: W. v a n S p i l b e e c k , Necrol. de Tongerloo (1902), 120.
Fruytier

[Verberckt, Bartholomeus]
VERBERCKT (Bartholomeus), geb. te Horst 23 Mrt. 1656, overl. aldaar 12 Juli 1734,
zoon van Theodorus (die volgt) en van M a r g a r e t h a V e r h e i j d e n . Hij was
scholtis van Grubbenvorst sinds 15 Apr. 1680 en secretaris van Horst 3 Apr. 1686
en van Blitterswijck 28 Juni 1712. Zijn echtgenoote W i l h e l m i n a v a n d e n
W e i j e n b e r g h (overl. te Horst 17 Maart 1756) schonk hem o.a. de volgende
kinderen: A n n a M a r g a r e t h a A n t o n i a , geb. te Horst 17 Jan. 1692, huwde
aldaar 15 Juni 1718 Jacobus Wagemans, scholtis te Neer; J o a n n e s T h e o d o r u s
J o s e p h u s , geb. te Horst 5 Oct. 1694, overl. te Sevenum 12 Dec. 1741, was
secretaris van Sevenum, waar hij woonde, scholtis van Grubbenvorst 1734-41,
rentmeester der koninklijke domeinen in het land van Kessel sedert 1737; hij was
gehuwd met Maria Margaretha Ursula Schenck van Nydeggen (geb. te Sevenum
10 Nov. 1697, overl. aldaar 27 Mei 1771), rentmeesteresse der koninklijke domeinen
in het land van Kessel na den dood van haar man; P e t r u s J a c o b u s , geb. te
Horst 18 Febr. 1697, overl. in 1757, secretaris van Broeckhuysenvorst sedert 18
Mei 1729 en scholtis van Oeijen sedert 11 Mei 1737.
Zie: M.J. J a n s s e n e n J.J.M.H. V e r z i j l , Genealogie Verberckt (hs.);
Maasgouw (1906), 82 (1907), 13 (1909) 12; doopregisters van Horst.
Verzijl

[Verberckt, Petrus (1)]
VERBERCKT (Petrus) (1), geb. te Grubbenvorst en overl. ald. omstr. 1616, was
pastoor aldaar; in den herfst van 1608 reclameerde hij bij het Hof van Gelderland
te Roermond tegen zijn aanslag in de pastoreele belasting. In 1611 komt hij voor
als deken van het district Kessel en schijnt eenige jaren later overleden te zijn, want
in Aug. 1616 was Gerith Hengst, pastoor van Horst, reeds deken.
Zie: M.J. J a n s s e n e n J.J.M.H. V e r z i j l , Genealogie Verberckt (hs.); M.J.
Janssen, Dekenen van het district Kessel in Maasgouw (1928), 51; J o s . H a b e t s ,
Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond III, 199.
Verzijl
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[Verberckt, Petrus (2)]
VERBERCKT (Petrus) (2), geb. te Maashees, overl. te Venray 22 Jan. 1666; hij
was een zoon van H u b e r t u s V e r b e r c k t en van een dochter van
B a r t h o l o m e ü s S c r i v e r s , gerichtschrijver te Maashees; vandaar dat Hubert's
kinderen ook voorkomen onder de namen H u b e r t s of S c r i v e r s . Petrus
aanvaardde den geestelijken stand; werd als priester vermeld reeds in 1626. In
1635 droeg de abdis van het Munster te Roermond hem voor als pastoor te
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Echt, maar deze benoeming had geen gevolg. Het volgend jaar door genoemde
abdis als pastoor van Venray voorgedragen, trad hij als zoodanig 26 Juli 1636 op.
Onder zijn bestuur vestigden zich de Franciscanen uit Weert te Venray. Zijn nicht
C a t h a r i n a v a n H o l s a e t (ged. te Geijsteren 2 Oct. 1628, dochter van Laurens
van H. en Jenneken Scrivers) was gedurende 33 jaren syndica of oeconoma van
dat klooster en werd aldaar op het koor begraven; zij overleed 17 April 1699.
Verberckt was reeds in Febr. 1652 deken van het district Kessel. Hij overleed
onverwacht.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond III,
199; M.J. J a n s s e n , Dekenen van het district Kessel in Maasgouw (1928), 51;
M.J. J a n s s e n e n J.J.M. V e r z i j l , Genealogie Verberckt (hs.).
Verzijl

[Verberckt, Theodorus]
VERBERCKT (Theodorus), overl. te Horst 28 April 1686, zoon van J o a n n e s en
van E l i s a b e t h v a n H a e r e n , was scholtis van Grubbenvorst 1649-86 en van
Horst 1655-86; hij erfde van zijn ouders de bouwhoeve, genaamd Haerenshof,
gelegen te Klein-Oirlo, welke thijnsroerig was aan de kerk van Meerlo en die naar
hem ook scholtissenhof werd genoemd. Hij stichtte in de kerk van Horst een
jaargetijde, dat gehouden moest worden op den eersten Vrijdag na Allerheiligen,
voor hem zelf, zijn echtgenoote en tevens voor zijn ouders en zijn zuster
M a r g a r e t h a . Hij was gehuwd met M a r g a r e t h a V e r h e i j d e n (geb. te Horst
3 Mei 1618, overl. aldaar 17 April 1701), die hem de volgende kinderen schonk:
E l i s a b e t h , geb. te Grubbenvorst, overl. op de pastorie te Broeckhuysenvorst 24
Aug. 1710, huwde te Horst 30 Sept. 1663 Johannes de Visschere, zoon van Otto
de Visschere, scholtis van Deurne en Gemert; T h e o d o r u s , geb. te Grubbenvorst,
schoolmeester te Horst, waar hij 25 Juni 1683 overleed, na aldaar 9 Aug. 1676
gehuwd te zijn met Catharina van Astenraet; J o a n n e s , geb. te Grubbenvorst,
overl. te Broeckhuysenvorst 20 Oct. 1722, was vicarius van het officie Nieuwenhuijs
in de kerk te Horst 16 Juni 1676, kapelaan te Lottum sedert 16 Juni 1680, vicarius
van de groot-vicarie aldaar en der Planke-Misfundatie, pastoor te Broeckhuysenvorst
sedert 15 Jan. 1685; J o a c h i m , geb. te Horst 11 April 1650, aldaar ellendig
verdronken 16 Mei 1715, was vicarius van het St. Anna-altaar in de kerk te Horst;
en Bartholomeüs (zie hiervoor).
Zie: M.J. J a n s s e n e n J.J.M. V e r z i j l , Genealogie Verberckt (hs.); Maasgouw
(1906), 74, (1908), 6-7, (1909), 12; doopregisters van Horst.
Verzijl

[Verblackt, Arnoldus]
VERBLACKT (Arnoldus), geb. te Venray 29 Maart 1707, overl. aldaar 19 Sept.
1785, zoon van H e n r i c u s V. en M a r i a C ö p p e n , was kapelmeester der kapel
van Oostrum, onder Venray, 1743-47, 1751-63 en sedert 1748 rentmeester van het
adellijk huis Geijsteren, huwde 25 Oct. 1737 J a c o m i n a L a m e r s (overl. 14
Febr. 1772, dochter van Lambert L., schepen van Venray 1715-45 en van Maria
Hendrix). Zijn kinderen waren o.a.: F r a n c i s c a , ged. 28 Juli 1738, huwde 19 April
1771 met Jacobus Cremers (geb. te Maashees 30 Maart 1740, overl. te Oostrum
bij Venray 9 April 1773) en hertrouwde 13 Febr. 1781 met Petrus van Eijnd; M a r i a
C h r i s t i n a , geb. 17 Juni 1741, huwde 12 Juli 1768 in de kapel van Oostrum Jacob
Hendrik Kutten, scholtis van Wanssum (1765-92) en Oirlo; L a m b e r t u s , geb. 14

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

Jan. 1744, overl. 25 April 1817, werd 29 Aug. 1770 als secretaris van Venray
beëedigd, sorteerde in Mei 1783 het archief
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aldaar, was rentmeester van het kasteel Geijsteren en broeder van het St.
Nicolaasgilde, huwde 15 Oct. 1787 met Joanna Catharina Lucia Rehe en had een
zoon F r a n c i s c u s A r n o l d u s A n t o n i u s , geb. 19 April 1793, overl. 1 Febr.
1866, die burgemeester van Venray was 1817-47, stichtingen te Venray en Oostrum
maakte, en wiens geschilderd portret van omstreeks 1830 zich te Venray bevindt;
C h r i s t i a n u s , geb. 25 Juni 1746, overl. te Geijsteren 8 Maart 1778, werd vicaris
te Oostrum 2 Dec. 1768, pastoor te Geijsteren 24 Juni 1771; T h e o d o r u s , geb.
24 Mei 1749, overl. 28 Nov. 1824, werd 28 April 1771 tot vicaris der kapel van
Oostrum aangesteld en 21 Mei d.a.v. geïnstalleerd, 5 Juni 1773 werd hij te Roermond
priester gewijd; sedert 21 Juni 1796 pastoor van Maasbree, deed hij afstand der
kapel van Oostrum in 1797, nam ontslag als pastoor in 1811 en werd adscriptus
aan de succursaal te Venray; 1 Aug.-31 Oct. 1811 bediende hij wederom de kapel
van Oostrum; 14. Nov. 1816 werd hij vicaris van het oude beneficie van St. Nicolaas
en Bartholomeüs in de parochiekerk van Venray en overleed als zoodanig.
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie Verblackt (hs.); Publ. de la soc. hist. et arch.
dam le duché de Limbourg XXXIII (1896-97), 83, 86-87 (1898), 31, 55; Limburg's
Jaarboek (1904), 60-61; Maasgauw (1907), 93.
Verzijl

[Verboeckhorst, Cornelius]
VERBOECKHORST (Cornelius), geb. te Venlo 19 April 1665, overl. te Helmstadt
2 Juli 1721, zoon van T h e o d o r u s en S y b i l l a M a t h i s s e n , was lector in de
abdij van Werden der orde. van den H. Benedictus, daarna pastoor in Neukirchen
en sedert 1706 proost in de abdij Helmstadt.
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie Verboeckhorst.
Verzijl

[Verboeckhorst, Henricus]
VERBOECKHORST (Henricus), geb. te Venlo 23 Februari 1674 en aldaar overl.
10 September 1747, broeder van den voorgaande, trad in het Kruisheerenklooster
te Venlo en was aldaar subprior sedert 1709.
Zie: Maasgouw (1897), 34; J a n V e r z i j l , Genealogie Verboeckhorst.
Verzijl

[Verboeckhorst, Jacobus]
VERBOECKHORST (Jacobus), geb. te Venlo 26 September 1680, overl. te Werden
1 Juni 1732, broeder van de vorigen, was kanunnik in de abdij der orde van den H.
Benedictus te Werden.
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie Verboeckhorst.
Verzijl

[Verbrugge, Otho]
VERBRUGGE (Otho), geb. in den Haag 1670, overl. 1745.
In 1697 werd. hij hoogleeraar in de oostersche talen te Lingen; in 1717 ging hij
over naar Groningen, waar hij college gat over ‘de hebreeuwsche oudheden en
taalkunde; de chaldeeuwsche, Syrische en rabbijnsche dialecten; de Mischna
Maccoth en Gemara Avodah Zarah; de kanselwelsprekendheid; de kerkgeschiedenis
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en de theologia naturalis’. Hij besteedde al zijn tijd aan zijn onderwijs, zoodat hij
weinig gepubliceerd heeft. Het zijn slechts de Observationes philologicae de nominum
Hebraeorum plurali numero (1730), benevens drie academische redevoeringen,
waarvan de eerste handelt De situ Paradisi, de tweede De navigatione Ophiritica
en de derde De statu Judaeorum tempore exsilii Babylonici.
Zie: Acta Saecularia Ac. Gron. (1814), 96; G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III
i.v.; Alb. Stud. Ac. Gron. 624; J. N a t , De studie van de Oostersche talen in
Nederland in de 18e en de 19e eeuw (1929), 111.
Nat

[Verburgh, Franciscus]
VERBURGH (Franciscus), geb. te Berkel 28 Dec. 1617, overl. te Poeldijk 28 Dec.
1707.
Zijn lagere studiën deed hij onder leiding van een
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priester der holl. zending, zijn hoogere aan het collegie te Keulen. In 1647 werd hij
naar Poeldijk gezonden, met last ook de omliggende gemeenten te bedienen, hij
was aldus de eerste pastoor van het Westland na de Reformatie. Zonder middelen
moest hij zijn intrek nemen in een schuur, die als woon- en bedehuis dienst deed.
Spoedig kwamen wegens zijn werkzaamheid de predikanten van Delfland tegen
hem in het geweer en richtten tot de Staten een verzoekschrift, om hem het verder
verblijf te ontzeggen. Dit had geen gevolg. De pastoor moest alleen ƒ 300 aan
recognitiegeld betalen. Hij was bevriend met de weduwe van Willem II en met haar
zoon Willem III, die op het huis te Honselersdijk verbleven; dit zal meegewerkt
hebben, om hem verder met rust te laten.
Hij was een trouw en onvermoeid herder zijner parochie, maar schijnt tevens ook
de practische kant van het leven benut te hebben; de tijd, die zijn geestelijke
bediening hem overliet besteedde hij aan den tuinbouw. Vooral hield hij zich bezig
met het kweeken van den wijngaard, dien hij gevonden had in de kloostertuinen.
Alle zorg wendde hij aan, de heerlijke vruchten te kweeken, die op het huis te
Honselersdijk gretig aftrek vonden. Maar, wat van meer belang is, hij is daardoor
de grondlegger geworden van den tegenwoordigen bloei van het Westland. Hij
moedigde zijn parochianen aan, deze cultuur ter hand te nemen en stelde zijn
ervaring ter beschikking, om hen te helpen. Het is dan ook niet te verwonderen, dat
zich in 1929 een comité gevormd heeft, om den pastoor een standbeeld op te richten
op de plaats zelf, waar hij den grondslag legde voor de welvaart van een geheele
streek.
In 1670 werd zijn neef C o r n e l i u s V e r b u r g h , die hem tot dan toe als kapelaan
had terzijde gestaan, benoemd tot pastoor te Wateringen; een opvolger schijnt hij
vooreerst niet gehad te hebben, maar in 1687 ontstonden er moeilijkheden tusschen
den zeventigjarigen pastoor en den Vicarius Apostolicus, omdat deze weigerde hem
een kapelaan te zenden met recht van opvolging, die zijn werk in denzelfden geest
zou voortzetten; de Vicarius wenschte hem iemand te zenden van een strengere
richting. Hiertegen verzetten zich pastoor en Gemeente. De Vic. Apost. Codde zette
echter door en zond achtereenvolgens twee kapelaans, die echter beiden tot het
Jansenisme vervielen.
Toen Codde door Rome was geschorst, benoemde de nieuwe Vic. Apost. de
Cock den arnhemschen kapelaan Bijleveldt tot pastoor van het Westland; den 5en
Nov. 1703 deed Verburgh als zoodanig afstand, maar de Staten van Holland
erkenden het gezag aan den Vic. Apost. niet; Bijleveldt kon dus niet als pastoor
optreden en de 86-jarige grijsaard moest in functie blijven; toch schijnt Bijleveldt,
na een korte afwezigheid, als kapelaan geduld te zijn.
Verburgh overleed op zijn geboortedag, het feest der Onnoozele Kinderen in den
ouderdom van 90 jaren, als oudste aller priesters der Hollandsche Zending.
Kleijntjens

[Verhaer, Jacobus]
VERHAER (Jacobus), H a r a e u s , geb. te Utrecht, priester, baccalaureus in de
theologie, overl. te Amsterdam op de Grimnesse-sluis en werd 15 Febr. 1670 in de
engelsche- of begijnenkerk begraven. Hij was pastoor der statie op den cingel, het
vierde huls van de oude Spiegelstraat. B a t a v i a S a c r a II, 410 geeft den
verkeerden datum, 21 Juli 1664. H e t N e c r o l o g i u m H a r l e m . in De Katholiek,
zegt ‘1670 obiit circa Martium’.
Verhaer was een man, die op den preekstoel scherp en zonder aanzien van
persoon durfde
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uitvaren. Dit is wel de reden geweest, dat hij zoo dikwijls van standplaats veranderde.
1638 woonde hij in bij den pastoor te Leiden en zorgde voor de Katholieken van
Koudekerk, Hazerswoude en Groenendijk. Daarna werd hij pastoor te Kuilenburg.
Hier werd hij omstreeks 1655 of 56 beboet en verbannen, omdat, toen de St.
Barbarakerk op het feest van de H. Drievuldigheid door den bliksem was getroffen,
hij openlijk beweerde, dat dit een rechtmatige straf was. De predikant had namelijk
gedreigd niet meer in die kerk te willen prediken, als de afbeelding der H.
Drievuldigheid niet eerst was verwijderd. Lang hoopte hij nog te Kuilenburg weer te
keeren, doch dat gelukte niet. Hij was nu werkzaam te Muiden, doch liep een
gevangenisstraf op wegens zijn optreden te Abcoude tegen een aldaar verblijvenden
pater Recollect. Als priester te Muiden werd hem 1658 door de vroedschap een
verblijf van twee maanden te Utrecht toegestaan. 1659-60 was hij in bezit eener
kapelanie te Huissen. 1662 had hij deze weder afgestaan.
April 1663 was pastoor Verhaer naar Zwolle bij den pastoor Wayer gezonden om
de priesters aldaar en bijzonder te Kampen bij te staan, en te vervangen. Hij was
bestemd geweest om pastoor Th. Slachman te Kampen, overl. 13 Sept. 1662, op
te volgen, doch niettegenstaande de aartspriester Wayer en de vicarius Joh.
Neercassel persoonlijk te Kampen alles in het werk stelden om Jac. Verhaer tot
pastoor te doen aannemen, werd hij door den invloed van den pater
Minderbroeder-Recollect geweigerd. Nuwerd hij pastoor te Amsterdam in de plaats
van pastoor Willem Bax, overleden 21 Juli 1664. Tijdens een zijner preeken te
Amsterdam wees hij op een rijk gekleed persoon zeggende: Het ware beter, dat hij
eerst zijn schulden betaalde voordat hij zoo rijk uitgedoscht in het heiligdom
verschijnt. Hij gaf een bundel uitgelezen meditatiën in druk uit in het Nederlandsch.
De Batavia Sacra noemt noch den titel noch jaar of plaats van uitgave. Bij
F o p p e n s e n P a q u o t zoekt men te vergeefs.
De tweelingbroeders van Jac. Verhaer, J a n en G i j s b e r t , waren eveneens
priester. Jan was pastoor te Leuth-St. Lambert en landdeken van Kriekenbeek, toen
bisdom van Roermond, nu dekenaat Geldern.
Gijsbert, eerst pastoor in Warbeijen, onnauwkeurig door Bat. Sacra II, 411 vicaris
genoemd in ‘Mulbracht’, was 1651-77 pastoor in Crommeniedijk, waar hij dat laatste
jaar 12 Dec. overleed. Hij had er vele moeilijkheden met de erfgenamen van zijn
voorganger, Petrus Bobbeldijck (Bijdr. bisd. Haarlem IV, 443.)
Zie: Bijdr. bisdom Haarlem I, 264, 426, 428, XVII, 176, XIX, 47; Archief aartsb.
Utrecht II, 446, X, 183, 191, 203, XI, 89, XII, 203, XXV, 361-367, XXVI, 174, XLVI,
285, L, 270; Batavia Sacra II, 157, 269, 278, 410; De Katholiek LXI (1872) 245, 251.
Fruytier

[Verhees, Hendrik Jr.]
VERHEES (Hendrik) Jr., geb. te Bokstel, ged. 9 Nov. 1744, overl. aldaar 23 Apr.
1813, was landmeter en architect, later ook aannemer van publieke werken. Hij
heeft steeds in zijn geboorteplaats gewoond.
Hij heeft de eerste goede kaart van het generaliteitsland Brabant geteekend.
Op 21 Dec. 1795 werd hij in het kiesdistrict Oorschot tot lid van het uit 28 leden
bestaand bestuur van Brabant gekozen. Op 27 Jan. 1796 werd hij in de districten
Oorschot en Os tot lid der Nationale Vergadering gekozen. Daardoor verviel zijn
lidmaatschap van bovengenoemd bestuur. Hij sloot zich aan bij de radicale partij
van Vreede. Hij klaagde dikwijls over de achteruitzetting der
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Roomsch-katholieken in Brabant en ook daarover, dat er in plaatsen, waar zeer
weinig Protestanten woonden, op rijkskosten protestante kerken en predikanten
werden onderhouden en bezoldigd. Misschien door zijn toedoen zijn er in het laatst
der 18e en het begin der 19e eeuw een aantal nederduitsch-hervormde gemeenten
met nabijgelegene vereenigd.
Hij werd op 2 Aug. 1797 weder in beide bovengenoemde districten in de Nationale
Vergadering gekozen en nam nu zitting voor Oorschot. Na den staatsgreep van 22
Jan. 1798 bleef hij lid der Constitueerende Vergadering; hij werd 4 Mei d.a.v. in de
Tweede (= onze Eerste) Kamer gekozen. Na den tweeden staatsgreep van 12 Juni
werd hij niet tot lid van het voorloopig Vertegenwoordigend Lichaam opgeroepen,
maar hij werd 15 Juli in het definitieve gekozen in het district Oorschot. Hij bleef lid
tot de ontbinding van dit lichaam ingevolge den derden staatsgreep van 19 Sept.
1801 met ingang van 17 Oct. d.a.v. Daarna vinden wij hem niet meer in openbare
besturen.
Hij schreef een antwoord op een prijsvraag, uitgeschreven door het Bataafsch
genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam, over de vraag,
Welke hinderpalen er zijn tegen den aanleg van een kanaal tusschen 's
Hertogenbosch en Maastricht of Luik, en zoo neen wat het beste plan is. Hij ontwierp
zulk een plan en schatte de kosten op ƒ 2.367.000. Aan dit antwoord werd door het
genootschap in 1785 de zilveren medaille toegekend, het werd opgenomen in het
8e deel der verhandelingen. Het kanaal is onder koning Willem I tot stand gekomen.
De bovengenoemde kaart heeft een zeer lang opschrift, waaraan wij ontleenen:
Kaart figuratief van het grootste gedeelte van Bataafsch Brabant, bevattende de
Meijerij vanden Bosch.... met groote moeyte en kosten meerendeels opgenomen
en saamengesteld door Hendrik Verhees, 1794. Een album dat teekeningen van
kerken en torens van zijn hand bevat is bewaard gebleven; zie het art. J.W. Verspeek
in dit dl. kol. 1204.
Zijn portret komt voor op een verzamelblad door een onbekend graveur.
Ramaer

[Verheiden, Willem]
VERHEIDEN (Willem), geb. te Grave tusschen 9 Sept. 1568 en 1 Jan. 69, gesneuveld
voor Hulst 9 Juli 1596. Zijn ouders behoorden tot den deftigen middenstand en
wenschten hun zonen een geleerde opvoeding te geven, waarschijnlijk daartoe
gedreven door het voorbeeld van Antonius en Igramus Gogava (beiden dl. VIII, kol.
621), de broers van Willems moeder, beiden geleerden van naam. In zijn
geboortejaar had Grave veel te lijden van de ruwe behandeling der bezetting, die
grootendeels uit Italianen bestond. Toen eenige officieren uit Mantua vernomen
hadden, dat de vrouw van den burger Verheiden een zuster van den ook in Italië
bekenden Antonius was, verbeterde hun lot aanmerkelijk. De vader werd door den
afloop van den slag bij Mook zoo geschokt, dat hij nog in dezelfde maand April 1574
kwam te overlijden, een weduwe met 3 kinderen achterlatende, waarvan J a c o b
het oudste, Willem het jongste was. Op zijn 15de jaar kwam hij in Leiden, waar zijn
oudste broer toen in de rechten studeerde. Hij bezocht er de latijnsche school,
onderscheidde zich door zijn ijver en overwon zijn oorspronkelijken tegenzin in de
oude talen, waarin hij weldra uitblonk. Vooral voor Cicero had hij groote bewondering.
In 1585 tot de hoogeschool toegelaten, trok vooral de studie der wijsbegeerte hem
aan; op raad van Jacob legde hij zich ook op de welsprekendheid toe en hield reeds
op 17-jarigen leeftijd met toestemming van den rector magn. op den jaardag der
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begrafenis van Prins Willem, den 3den Augustus, een openbare redevoering. Kort
daarna werd hem verlof verleend de herinneringsrede van Leidens ontzet te houden,
die in 2 uren v.m. het beleg en in 1 uur n.m. het ontzet behandelde. Hij behaalde
hiermee veel bijval; Hugo Donellus (dl. I, kol. 729), de juridische hoogleeraar, spoorde
hem aan op den ingeslagen weg met ijver voort te gaan. Cicero's De Oratore kende
hij van buiten. Resultaat zijner philosofische studie was zijn openbare redevoering
Over de noodzakelijkheid de wijsbegeerte met de welsprekendheid te verbinden.
Daarin hekelde hij de taalgeleerden als lieden, die aan hun geen vruchten
afwerpende taalkennis de voorkeur gaven boven de zoo krachtig werkende
wijsbegeerte en eloquentia. Acht dagen later liet hij, iets dat te Leiden nog nooit
gebeurd was, stellingen drukken, aanplakken en uitdeelen, waarin gehandeld werd
over de eenige goede leerwijze. Hij won er de warme genegenheid mee van Adolf
van Meetkerke (1528-91), den vroegeren president van den hove van Vlaanderen
(dl. IV, kol. 963) en oud-leerling van zijn oom Antonius. Waarschijnlijk in hetzelfde
jaar hield hij op den jaardag van den dood van Lodewijk van Nassau een
herinneringsrede over dezen. Daarop die over Geveinsde of voorgewende
Wijsbegeerte, waarin hij betoogde, dat de naam wijsgeer een ijdele klank was, als
deze wetenschap zich niet door een zedelijk leven en voorbeeld deed kennen. In
1588 warende onderwerpen zijner redevoeringen: de afzwering van Philips en
wederom het ontzet van Leiden. Die over den ondergang der armada verscheen in
druk: In classem Xerxis Hispani oratio (1589), opgedragen aan koningin Elizabeth
van Engeland.
In 1589 verhuisden zijn moeder en zijn broeder Jacob uit Dordrecht, waarheen
zij gegaan waren, toen hun het leven in Grave ondraaglijk geworden was, naar
Leiden. Hij volgde toen de colleges over de theologie, waarbij vooral het vloeiend
Latijn van den professor hem aantrok. Echter kwam zijn vroegere zucht om
daadwerkelijk het zwaard op te nemen voor het bedreigde vaderland weer boven.
In zijn Oratio ad novos Batavos.... enz. (1587), waarin hij het nieuwe geslacht
geeselde, dat den voorvaderlijken eenvoud verzaakte, schemerde trouwens dat
verlangen al door. Nog liet hij er zich door zijn broer van afbrengen en liet zich
overhalen een reis door vreemde landen te ondernemen met Venetië als einddoel.
In Maart 1590 vertrokken de broeders naar Heidelberg, nadat hij nog vooraf voor
professoren en studenten in een later gedrukte afscheidsrede niet de vraag had
kunnen weerhouden, of er door den strijd voor het vaderland of door geleerdheid
de meeste roem te behalen was. Over zee naar Hamburg en van daar over Kassel
en Frankfort bereikten zij Heidelberg. Na verkregen verlof sprak hij daar over Het
waardigste voorwerp van des menschen streven en leverde het betoog, dat dit niet
anders zijn kon dan de verdediging der vrijheid des vaderlands, welk onderwerp
nog nader in een serie openbare lessen werd uitgewerkt. In Bazel ondervonden zij
warme vriendschap van Amerbachius en Grynaeus. Zijn lezingen maakten hem
daar in korten tijd zeer bemind, zoodat men hem zelfs verzocht den toen vacanten
leerstoel in het Grieksch te willen bezetten. Dit aanbod sloeg hij af. Toen hij te
verstaan gaf dat een tegemoetkoming in de kosten der reis hem niet onwelkom zou
zijn, werd daaraan gaarne voldaan. Den hier doorgebrachten tijd van 6 weken
besteedde hij aan tekstverbeteringen van Caesars geschriften door vergelijking der
daar aanwezige handschriften. Deze Romein, in wien hij een verwanten geest
voelde, werd nu zijn studieobject.
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Ook de omgang met, fransche officieren, die vaak in Bazel vertoefden, trok hem
aan. Na een reis over Zürich, Chur, Brescia en Verona naderden zij het einddoel
Venetië. De gevraagde vergunning in het openbaar te mogen spreken werd hem
verleend, mits vooraf de lezing aan curatoren voorgelegd werd. De rede besprak
De opkomst en de ondergang der grootste rijken (9 Sept. 1590). Zijn herkomst had
hij verborgen achter den gelatiniseerden naam C a m p a n u s . Reeds den volgenden
dag werd hij echter gewaarschuwd op zijn hoede te wezen. Er schenen zware
verdenkingen tegen hen gerezen te zijn; wellicht hield men hen voor Franschen,
misschien oefende de spaansche ambassadeur zijn invloed tegen hen uit. Het werd
hun in Venetië te benauwd; zij slopen in het duister de stad uit en rustten niet vóór
ze met geforceerde dagmarschen over Triëst en door Tirol eindelijk in Chur tot
verademing kwamen. In Heidelberg overwinterden zij bij hun welwillende vrienden,
waarna zij in den loop van 1591 weer in Holland terug waren. Van daar stak Willem
naar Engeland over, waar hij in Oxford een rede hield over een plaats uit Caesar.
Het bleef bij deze eene rede, ondanks de uiterst vriendelijke ontvangst, die hem
van de meest vooraanstaande mannen ten deel viel. Ook bij de Koningin werd hij
toegelaten. Uit Engeland teruggekeerd en in Zeeland aan wal gestapt, genoot hij
te Bergen op Zoom gastvrijheid bij Gerlach Pyrling, een aanzienlijk landsman uit
Grave, wien hij zijn voornemen te kennen gaf in krijgsdienst te treden. Verschrikt
trachtte deze hem hiervan terug te houden. In 1591 in den militairen dienst
opgenomen, werd hij in het volgende jaar tot vaandrig bevorderd; eenige jaren later
tot luitenant. In dien rang is hij gesneuveld bij de belegering van Hulst, toen de vijand
een aanval deed op onze schans ‘de kleine raap’. Manmoedig trok hij met een te
kleine bende de Spanjaarden te gemoet. Als altijd de voorste in het gevecht viel hij
op het veld van eer en stierf aldus den door hem zoo bewonderden heldendood.
Van hem is nog uitgekomen als krachtig protest tegen den spaanschen
vredehandel Nootelycke consideratien die alle goede liefhebbers des Vaderlants
behooren rypelyck te overwegen op ten voorgeslagen tractate van peys met den
Spaengiaerden (1587, herdr. 1588 en later), een fransche vertaling alsook een in
het Hoogduitsch volgde.
Zijn broeder J a c o b is later rector geworden van de latijnsche school te Nijmegen.
Werken, van zijn hand verschenen, zijn: Praestantiun aliquot theologorum qui
romanum antichristum praecipue oppugnarunt, effigies, quibus addita elogia ('s
Gravenh. 1602) en: De jure belli belgici adversus Philippum .... (Hag. Com. 1596).
Het eerstgenoemde werk, dat ook in het Nederl. verscheen als Afbeeldingen van
sommighe in Godts Woort ervarene Mannen enz. ('s Grav. 1603), bevat in het
bijschrift op Marnix van St. Aldegonde de bekende zinsnede over diens verondersteld
auteurschap van het Wilhelmuslied. Voorts: Vita Guillelmi Verheiden Belgae, cui
accessit ejusdem de ortu et occasu maximorum imperiorum oratio Veneta (den
Haag 1598). In 1617 gaf hij nog Orationes duae uit, waarvan de eerste de rede was
door zijn broeder Willem gehouden ter gedachtenis van prins Willem van Oranje.
Zie: C.J. W e n c k e b a c h Het leven van Willem Verheiden, beschr. door zijn
broer Jacob Verheiden ('s Gravenh. 1842); S c h e l t e m a , Onoverw. vloot; K n u t t e l ,
Cat. v. Pamfl. 816-819, 859, 954, 967, 2318; aanteekeningen van J.G.E. Bartelds.
Kossmann

[Verheijen, Mr. Arnoldus Gerbrandus]
VERHEIJEN (Mr. Arnoldus Gerbrandus), geb. te Loon op Zand 30 Oct. 1770, overl.
te 's Herto-
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genbosch 12 Juli 1857, was de zoon van J.B. Verheijen (zie beneden) en M.C. v a n
Grootveldt.
Hij studeerde te Leuven, waar hij den graad van licentiaat in de rechten in 1797
behaalde en zette zich als advocaat in den Bosch neder. Hij werd daar in 1799 kom.
regelaar der stad en majoor bij de bataafsche gewapende burgerwacht. Hij werd 4
Juni 1802 door het staatsbewind benoemd tot een der 11 leden van het
departementaal bestuur van bataafsch Brabant. Toen dit 31 Juli 1805 aftrad, werd.
hij op 19 Juli te voren met ingang van 1 Aug. benoemd tot lid der commissie van
financiën in genoemd departement.
Bij de organisatie der besturën van de steden der 1e klasse in 1807 werd hij
raadslid en wethouder van 's Hertogenbosch en in 1812 werd hij bij een uit St. Cloud
gedagteekend decreet door Napoleon benoemd tot maire van die stad. Op 1 Dec.
1814 werd hij bij Souverein besluit benoemd tot een der 3 burgemeesters van 's
Hertogenbosch, en 2 Dec. 1815 tot lid der Staten van de provincie, sedert de
vereeniging met de Zuidelijke Nederlanden Noord-Brabant genaamd.
Bij de eerste gelegenheid, die zich voordeed, werd hij op 10 Juli 1817 door zijn
medeleden der Staten tot lid van de Tweede Kamer gekozen.
Hij was een warm aanhanger van het huis van Oranje en stemde meestal met de
noordelijke leden der Kamer mede. Een blijk van onafhankelijkheid gaf hij 20 Febr.
1818 door te stemmen tegen het wetsontwerp, dat straf bedreigde tegen overtreding
van de drukperswet, dat met 39 tegen 36 stemmen verworpen werd.
Toen 's Hertogenbosch in plaats van 3 één burgemeester kreeg, werd hij in Mrt.
1824 als zoodanig benoemd, terwijl zijn ambtgenooten wethouder werden.
Hij heeft door zijn grooten invloed in geheel Noord-Brabant medegewerkt om in
deze provincie de neiging, die somtijds bestond om zich bij de zuidelijke Nederlanders
aan te sluiten, tegen te gaan. Een dergelijke beweging was er in 1829, toen hij
periodiek als Kamerlid moest aftreden. Men stelde toen tegenover hem den
ultra-clericaal H. de Wijs candidaat, maar hij werd 10 Juli herkozen met 22 stemmen
tegen 20 op de Wijs.
Na den Belgischen opstand werd hij bij Koninklijk besluit van 13 Sept. 1831
benoemd tot lid der Eerste Kamer. Als zoodanig behoorde hij tot de vooruitstrevende
leden.
Op 3 Mei 1841 bij gelegenheid van het eerste bezoek van Willem II als koning te
's Hertogenbosch overhandigde Z.M. hem het kommandeurskruis van Den
Nederlandschen Leeuw, en de Koning had op de doos eigenhandig een inscriptie
geplaatst, waarin hij Verheijen prees over den goeden geest en de verknochtheid
jegens den Koning en het vaderland, die hij in de laatste 12 jaren bij de bevolking
steeds had aangewakkerd.
Verheijen behoorde in 1848 tot de voorstanders der toen door de regeering
voorgestelde grondwetsherziening. Ten gevolge van die herziening eindigde zijn
politieke loopbaan in Dec. 1848.
Ongeveer gelijktijdig verzocht hij wegens zijn hoogen leeftijd ontslag als
burgemeester van 's Heitogenbosch, dat hem 27 Dec. 1848 met ingang van 2 Jan.
1849 eervol en onder dankbetuiging verleend werd.
Ramaer

[Verheijen, Mr. Antonius Josephus Joannes Henricus]
VERHEIJEN (Mr. Antonius Josephus Joannes Henricus), geb. te Boksmeer 18 Juli
1774, overl. te 's Gravenhage 3 Dec. 1833, was de zoon van Mr. J o h a n A r n o l d
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T h e o d o r u s J o s e p h V e r h e i j e n , baljuw van Boksmeer, en A n n a M a r i a
Gertrudis Antoinette Francisca Huberta van Dalem.
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Hij studeerde in de Oostenrijksche Nederlanden en werd ambtman van het Land
van Kuik en de stad Grave en drossaard van het district Boksmeer, toen door de
Franschen geoccupeerd en in 1800 aan de Bataafsche republiek afgestaan.
Op 17 Oct. 1805 werd hij benoemd tot lid van het bestuur van het departement
Brabant en bij de regeling van dat bestuur op fransche leest werd hij 7 Mei 1807
benoemd tot assessor van den landdrost in hetzelfde departement. In 1809 werd
hij benoemd tot eersten secretaris van het Kabinet van koning Lodewijk. Hij verhuisde
toen naar Amsterdam.
Na onze annexatie bij Frankrijk ging hij als zoodanig in Juli 1810 over in den dienst
van den luitenant-generaal, na 1 Jan. 1811 gouverneur-generaal Lebrun, hertog
van Plaisance (Piacenza).
Op 10 Jan. 1811 werd hij benoemd tot secrétaire des commandements du
gouverneur-général.
Hij bleef tevens assessor en ging na de annexatie van Brabant in Mrt. 1810 over
in den conseil départemental van het nieuwe departement Bouches du Rhin,
bestaande uit de Meierij en Gelderland bezuiden de Waal. Beide betrekkingen
combineerde hij tot Nov. 1813.
Kort daarna ging hij weder te Boksmeer wonen. Hij werd 6 Apr. 1814 door den
Souvereinen Vorst tot lid der Nationale Vergadering benoemd. Op 29 Apr. d.a.v.
was hij een der door dien vorst aangewezen notabelen, die uit religieuze bezwaren
tegen de grondwet stemden.
Op 1 Sept. 1815 benoemde de Koning hem tot lid der Tweede Kamer. Hij sprak
hier weinig anders dan als rapporteur, maar was meestal gouvernementeel, hoewel
hij eens met zijn neef A.G. Verheijen (zie boven) den doorslag heeft gegeven, en
wel op 20 Febr. 1818, toen door hun stemmen het ontwerp van wet tot het bedreigen
van straf tegen overtreding der drukperswet met 39 tegen 36 stemmen verworpen
werd.
Bij hun beider aftreding tegen Oct. 1829 was hij evenals genoemde neef
regeeringscandidaat, deze werd herkozen maar hij viel 10 Juli met 20 stemmen op
hem tegen 22 op Luyben (dl. VIII, kol. 1079). De Staten maakten dit goed door hem
5 Juli 1832 opnieuw tot lid der Kamer te verkiezen. Hij bleef dit nu tot zijn overlijden.
Hij huwde (ondertr. 7 Jan. 1803) F r a n c i s c a A d r i a n a C l a r a v a n d e r
V e e c k e n , geb. 17 Mrt. 1779, overl. 9 Dec. 1853, uit welk huwelijk o.a. geboren
werd Franc. Arn. Ed. V. (zie dl. VI, kol. 1300).
Ramaer

[Verheijen, jhr. Mr. Franciscus Xaverius]
VERHEIJEN (jhr. Mr. Franciscus Xaverius), geb. te Loon op Zand 11 Febr. 1779,
overl. aldaar 22 Aug. 1854, was de jongste zoon van J.B. Verheijen, die volgt, en
Wilhelmina Cornelia de Roy van Wychen.
Hij werd te Leiden 7 Mei 1800 als student ingeschreven en promoveerde aldaar
in de rechten 19 Mrt. 1803 op stellingen.
Hij werd 11 Apr. 1808 door koning Lodewijk tot kwartierdrost te 's Hertogenbosch
benoemd en nam bovendien na het ontslag van zijn ambtgenoot Havermans (dl. I,
kol. 1034) diens betrekking eenige maanden waar. Na de annexatie van Brabant
door Frankrijk in Mrt. 1810 werd hij in zijn ambt te 's Hertogenbosch gecontinueerd
onder den titel sous-préfet.
Toen 's Hertogenbosch in het begin van 1814 nog in de macht der Franschen
was, werd 8 Jan. van dat jaar R.P. de Runck tot waarnemend commissaris (dit was
nu de titel voor hetzelfde ambt) voor de 3 noordelijke, en 26 d.a.v. W.J.J. van
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Franckenberg en Proschlitz tot waarnemend commissaris voor de 5 zuidelijke
kantons van het
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arrondissement benoemd. Nadat de fransche troepen afgetrokken waren, was hij,
die den tijd van het beleg te 's Hertogenbosch gebleven was, weder voor een ambt
beschikbaar en werd hij 15 Febr. 1814 benoemd tot waarnemend commissaris in
het arrondissement Breda.
Hij was een der notabelen, die 29 Apr. 1814 tegen de grondwet stemden uit
religieuze bezwaren; zij werd met 448 tegen 26 stemmen aangenomen.
Op 29 Aug. d.a.v. werd hij benoemd tot griffier der Staten van Noord-Brabant. Hij
is dit tot zijn dood gebleven en is de hootdambtenaar, die deze betrekking het langst
heeft waargenomen. Kort voor zijn overlijden heeft een der leden van Gedeputeerde
staten, G. Buysen, zijn dienst eenige maanden waargenomen.
Hij werd in 1831 in den adelstand verheven.
Hij huwde 26 Nov. 1815 S o p h i a M a r i a J a c o b a J o s e p h a d e R o y
v a n Z u y d e w i j n , geb. 23 Jan. 1791, overl. 21 Mei 1868, bij wie hij 4 zonen en
2 dochters had. Een der zonen is J.B.A.J.M. Verheijen (dl. IV, kol. 1378).
Ramaer

[Verheijen, Johannes Baptista]
VERHEIJEN (Johannes Baptista), geb. te Bokhoven 14 Oct. 1746, overl. te 's
Hertogenbosch 23 Oct. 1814, was de zoon van A r n o l d u s V e r h e i j e n en
Godefrida Henrica Clercx.
Hij volgde zijn vader op als drossaard van de heerlijkheid Bokhoven, die aan de
belgische familie Croy en in achterleen aan de duitsche familie Schall und Bell
behoorde; zij behoorde tot Duitschland en niet tot Nederland. In Nederland mocht
hij geen openbare betrekking bekleeden, totdat op 8 Jan. 1787 door de algemeene
Staten bepaald werd, dat ook Roomsch-katholieken daartoe benoembaar waren.
Hij werd eenige jaren later schout van Loon op Zand, waar hij zich toen vestigde.
Bij de verkiezing van leden der Nationale Vergadering op 27 Jan. 1796 werden
in het district Tilburg de meeste stemmen op hem uitgebracht, maar de partij der
ultra's onder aanvoering van Pieter Vreede kwam de zaal, waar de door de
stemgerechtigden gekozen kiezers vergaderden, binnen en verhinderde een
behoorlijke opneming der stemmen. Daarom werd de verkiezing door het bestuur
van de provincie Bataafsch Brabant vernietigd en tegen 28 Mrt. een nieuwe
verkiezing uitgeschreven. Hier werd Verheijen opnieuw gekozen, maar nu werd in
de Nationale Vergadering zijn zitting nemen door Vreede en zijn medestanders
tegengewerkt en het duurde tot 19 Oct. 1796 eer hij zitting kon nemen. Hij was een
van de gematigdste leden onder de afgevaardigden uit Brabant. Bij de nieuwe
verkiezingen, die 2 Aug. 1797 plaats hadden, gelukte het Vreede, een radicaal in
Verheijens plaats gekozen te krijgen in den ring Tilburg.
Op 18 Dec. 1797 werd hij in het district Tilburg gekozen tot lid van het uit 28 leden
bestaand bestuur der provincie Brabant, maar ingevolge den staatsgreep van 22
Jan. 1798 werd dit bestuur in Febr. d.a.v. ontbonden en hij werd niet in het nieuwe
bestuur opgenomen. Eerst op 28 Mei 1801 werd hij gekozen in de vergadering, toen
Vertegenwoordigend Lichaam genoemd, en kort daarna, 2 Juli, in denzelfden ring
tot lid van het bestuur van het departement Dommel.
Ten gevolge van den staatsgreep van 19 Sept. 1801 werd het Vertegenwoordigend
Lichaam ontbonden. Verheijen werd nu met ingang van 17 Oct. benoemd tot lid van
het uit 12 leden bestaand Staatsbewind.
Hij verhuisde nu naar 's Gravenhage. Men had gezorgd, dat elk departement in
dat bewind vertegenwoordigd was.
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Van hem werd getuigd, dat hij ‘hoewel’ Roomsch-Katholiek, toch een geschikt
persoon was.
Delprat in zijn Journal (Bijdragen en mededeelingen v.h. Historisch genootsch te
Utrecht 13e deel 1893) zegt op een plaats: ‘Verheijen que l'on a choisi pour faire
nombre, se distingue avantageusement. ll est intégre et ferme, a un grand sens et
tient tête à Spoors’. Elders zegt hij: ‘Verheyen bon homme mais mal’. Dus in enkele
maanden is Delprat's meening omtrent hem wel zeer veranderd.
Door loting werd bepaald, dat Verheijen 1 Oct. 1803 zou aftreden. Maar de
constitutie gaf aan, welk departement elk jaar de voordracht van 4 personen voor
een lid had; in 1803 was dit Zeeland. Men deed bij het bestuur van dat departement
moeite, dat het Verheijen op de voordracht zou plaatsen, maar het stelde 4 Zeeuwen
daarop. Zoo werd het eenige roomsch-katholieke lid, door een toevallige
omstandigheid, aan het Staatsbewind ontnomen. Dit zette in Brabant veel kwaad
bloed.
Men zou Verheijen nu waarschijnlijk in het bestuur van het departement Brabant
gekozen hebben, maar daarin had zijn oudste zoon A.G. Verheijen (zie boven)
zitting, en dus was hij daarin niet verkiesbaar.
Hij ging nu weder te Loon op Zand wonen.
Op 9 Sept. 1805 werd hij door den raadpensionaris Schimmelpenninck tot lid van
het bestuur van genoemd departement benoemd; genoemde oudste zoon kreeg
daarin geen zitting. Deze betrekking verwisselde hij het volgende jaar met die van
lid van het Wetgevend Lichaam voor het departement Brabant, waartoe hij 25 Sept.
1806 door koning Lodewijk benoemd werd. Hij bleef dit totdat hij, na de inlijving van
Zeeland. Brabant en Gelderland bezuiden de Waal bij Frankrijk, in Apr. 1810
benoemd werd tot lid van den uit 16 leden bestaanden conseil général van het
departement Bouches de la Meuse. Na de bevrijding werd dit lichaam in Nov. 1813
ontbonden en Verheijen 6 Apr. 1814 benoemd tot lid der Nationale Vergadering.
Door den toestand zijner gezondheid heeft hij weinig vergaderingen van dit lichaam
bijgewoond.
Hij huwde M a r i a C o r n e l i a v a n G r o o t v e l d t en na haar overlijden 20
Febr. 1775 W i l h e l m i n a C h r i s t i a n a d e R o i j v a n W i j c h e n , geb. 24
Mei 1751, overl. 8 Nov. 1810. Bij elk harer had hij een zoon; die uit het tweede
huwelijk Fr. Xav. gaat hiervoor.
Zie: Taxandria, 2e jaarg. (1894), blz. 25 vlgg.; aldaar ook zijn portret in silhouet.
Ramaer

[Verhoeckx, Hildebrandus]
VERHOECKX (Hildebrandus), van de orde der Eremieten-Augustijnen, zoon van
J a c o b u s en H e n d r i c a V e r h o e c k x , geboren te Driel (Bommelerwaard) 6
Maart 1766, had in het klooster te Leuven zijn professie afgelegd 6 Febr. 1791.24
Sept. 1791 werd hij priester gewijd; 24 Sept. 1794, terwijl het leuvensche
Augustijnerklooster naar Würzburg vluchtte, werd hij benoemd door den provinciaal
tot assistent-missionaris in de statie zijner orde te Utrecht, waar hij werkzaam was
tot 1806. Toen werd hij verplaatst naar Groningen en na den dood van pater Josef
de San volgde hij dezen op als bestuurder der statie. Hij was een geleerd theologant
en werkte met vrucht aan den opbloei zijner statie.
Zie: Analectes hist. eccl. Belg. XXX (1903), 438; Archief aartsb. Utrecht IX, 57.
Fruytier

[Verhoeven, Hans]
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VERHOEVEN (Hans), geb. te Antwerpen, terechtgesteld te 's Gravenhage 3
Augustus 1571.
Hij behoorde tot de Watergeuzen, die op 23 Juni 1571 op de Eems voor Emden
den Spanjaarden in
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handen vielen. Waarschijnlijk kwam hij op 18 Juli 1571 op de Gevangenpoort te 's
Gravenhage aan en werd na een kort proces op 3 Augustus 1571 aldaar
opgehangen. Later kreeg de scherprechter 21 schellingen voor zijn loon uitbetaald.
Zie over hem: S m i t , Den Haag in den Geuzentijd, 151; Algemeen Rijksarchief,
Holl. Div. Rekg. 2723, fol. 299.
Vogels

[Verlaen, Dr. Johannes]
VERLAEN (Dr. Johannes), geb. te Amsterdam 1622, overl. aldaar tusschen 1662
en 1668, oriëntalist en leeraar bij de Doopsgezinden. Hij was een zoon van C l a e s
W i l l e m s z ., die zich - herkomstig uit Weesp - in 1606 te Amsterdam had gevestigd,
aldaar in 1610 was getrouwd met L i j s b e t h J a n s d r . en op 23 Jan. 1613 als
‘Claes Willemsen huystimmerman van Weesp vandaene’ bij de Waterlandsche
Gemeente der Doopsgezinden was gedoopt. Op 1 Dec. 1639 werd Claes dienaar
(diaken) bij genoemde gemeente.
Johannes werd op 8 Oct. 1639 te Leiden als student ingeschreven, liet zich op
17 Febr. 1641 bij de Doopsgezinden te Amsterdam doopen en promoveerde op 4
Maart 1642 te Leiden tot doctor medicinae op proefschrift De scorbuto (Lugd. Bat.
1642), dat hij opdroeg aan zijn geloofsgenooten Reinier Wybrandtsz., Cornelis Anslo
(dl. I, kol. 153), Dr. Jacob Sijen, Dr. Theod. Barchman, Dr. Joseph Drew en Dr.
Franciscus van der Schagen. Vervolgens werd hij op 26 Oct. 1642 ‘den broeders
in de gemeente voorgedragen.... om totten dienst int woort aen te setten’; spoedig
werd hij daarop tot voorganger der gemeente bevestigd. In dien tijd waren de
gestudeerde voorgangers der Doopsgezinden veelal doctor in de medicijnen, omdat
de studie in de theologie hen uitteraard aan de universiteiten ontzegd was.
Reeds als student had Johannes Verlaen een groote belangstelling gekoesterd
voor het Arabisch. Hij volgde een tijdlang de lessen in deze taal van den beroemden
Jacobus Golius, hoogleeraar te Leiden. Aan laatstgenoemde leende hij ter
bestudeering een in zijn bezit zijnd exemplaar van het arabisch-perzisch lexicon
door Maruphides. Ook later zette hij de studie der oostersche talen met kracht voort;
hij bezat op dit gebied een uitgebreide bibliotheek. Het voorbericht van den 2en
druk van Georg. Gentius' (dit dl., kol. 277) uitgave van Musladini Sadi Rosarium
politicum eindigt aldus: ‘Dab(am) in horto Dn. Doct. Verlanii qui b. Anslonii quondam
coniugem, et bibliothecam omnibus orientalibus libris instructissimam habet. Cat.
Octob. 1655’.
Een gedicht van Verlaen, getiteld Pligten van een oprecht Christen (1657) werd
gecalligrafeerd door Lieven Willemsz van Coppenol (dl. VII, kol. 322), zie F r e d .
M u l l e r , Catalogue d' une collection précieuse de calligraphie (1873), 55.
Hij huwde te Weesp in 1646 (ondertr. te Amsterdam 1 Aug.) met A b i g a e l
S c h o u t e n , weduwe van Gerbrandt Anslo (dit dl., kol. 26), die een vlijtig beoefenaar
was van het Arabisch en Hebreeuwsch. De bruidegom woonde toenmaals in de
Beerenstraat te Amsterdam, de bruid te Weesp. Op 16 Dec. 1668 werd bij de
Waterlandsche Gemeente te Amsterdam gedoopt de koopman ‘N i k l a e s v a n
d e r L a a n nagelaten soone van onse gewesene leeraer Johannes van der Laen’.
In 1668 was deze op 20-jarigen leeftijd getrouwd met S a r a F r e d e r i k s d r .
Francken.
Zie: Memoriael voor Reinier Wybrandtsz. (in het Doopsgezind Archief te
Amsterdam); J.G. d e H o o p S c h e t t e r , Inventaris Doopsgezinde Gemeente
Amsterdam III, 2 (1884), 61; M o l h u y s e n , Bronnen tot de geschiedenis der
Leidsche Universiteit II, 211, 262; W.M.C. J u y n b o l l ,
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Zeventiende-eeuwsche beoefenaars van het Arabisch in Nederland (1931), 153,
188; Bibliotheca medica neerlandica (1930), 272.
Wijnman

[Verley, Jan]
VERLEY (Jan) een van de vele 18e eeuwsche rijmelaars; tijd- en stadgenoot van
Jan van Gijsen. Hij was glazenmaker in Amsterdam, waar hij als weduwnaar van
H e s t e r V e r w o u t in 1714 hertrouwde met E l i z a b e t h v a n R e n t e r g e m ,
wed. van J o p s e d e G r a a f . Meer is er van hem en zijn doen niet bekend, behalve
het weinige uit en door Gijsen's geschriften. Voor het 1e deel (1707) van diens
werken levert hij een klinkdicht op ‘de weldoorwrogte en opregte poezy van Apollo's
egte zoon’, ook op het 2e (1708), waarin (G.'s) ‘gedicht steeds draaft tot door de
wolken’, en even trouw lofdichter als Langendijk, blijft hij ook in het laatste, 3e deel
(1711) niet achterwege en zijn sonnet looft ‘den zoetvloeyenden poëet, die als een
glansrijk zonneligt tot boven 't swerk (rijst) als een van Phebus Egte zoonen’, ‘Schoon
de Nijd zijn werk uyt spijt begrimt’. Niet alleen met uitbundige lofdichten dient V. zijn
kunstbroeder, maar ook in het verdedigen tegen een flauw en kreupel lasterschritt,
korts uitgebracht op v. G's verzen, waartegen v. Gijsen ‘geen letter dacht te stellen
op 't papier’. Zooals blijkt uit diens Dankbaarheyd aan Jan Verley. C. Gerritsz. en
verdere wederleggers der Lof-Bazuyn, Brief en Roskam (in Werken van Jan van
Gijsen, 1707, 1e dl. pag. 110). En later voor den gebundelden 1en jaargang van de
Weekelijksche Amsterdamsche Merkuur (1711) plaatst V. een lofdicht, waarin het
heet, dat van Gijsen's ‘Roem en Lof op yders tong zal leeven’. Doch de vereering
en vriendschap bleek niet bestendig van duur, de grimmige nijd speelde V. op zijn
beurt parten: in 1712 verscheen er van hem bij Hendrik van Monnem een lasterschrift
tegen v.G., waarvan deze in de Merkuur van Maart 1712 zegt: ‘ik zal hun tot mijn
afrond alles laaten schrijven, drukken en bij de straat laaten uytschreeuwen, tot een
meerder magt als de mijne hun hetzelve belieft te beletten’. In een pamflet van een
Leydsche Lasteraar, waarover v. Gijsen zich in de Merkuur van Maart 1715 beklaagt,
wordt het volgende met genoegen aangehaald: ‘wie meer wil weeten, leesd de
schriften van Verley, die zal u pertinent afbeelden, wat wanschepsel dat hij was hoe hij gestadig steelden’. De houding van V., die meer dan eens aan een dronken
bui leed, (zie Merkuur, Maart 1712), schijnt later verbeterd: in het voorlaatste (IX)
deel 1721 van Merkuur plaatst Verley weer een lofdicht.
‘Noch praalt van Gysen na het 53e jaar zijns ouderdoms (schoon veelmaals op
de baar door Nijd gezet) bij een groote schaar van goe poëeten’.
Van V. verschenen 2 kluchtspelen: De onbarmhartige Huysheer of de bedrogen
gierigaard (Amst. 1718) en De gewaande Graaf of de bespotte Minnaar (Amst.
1727).
Zie: W i t s e n G e y s b e e k , Biogr. Anthol., Crit. Wrdb. V; Catal. Mij. Ned. Lett.
R. Zuidema

[Vermaet, Franciscus]
VERMAET (Franciscus), geb. te Haarlem 7 Maart 1620, overl. te Culemborg 2 Nov.
1673. In 1655 trad hij te Mechelen in de Sociëteit van Jezus en werd in 1664 naar
Culemborg gezonden. Gedurende de negen jaren, die hij daar doorgebracht heeft,
had hij met velerlei moeilijkheden te kampen. Nog steeds duurde hier het getwist
voort over den eigendom der zoogenaamde ‘Kloppenschool’ tusschen de families
van Meerhorst en Montfoort eener- en den pater anderzijds, zonder dat hij dit tot
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een bevredigend einde kon brengen. Het was nog tijdens zijn verblijf te Culemborg
dat in 1672
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de troepen van Lodewijk XIV zich van de stad meester maakten. Op verzoek van
den angstigen protestantschen magistraat, bood hij, in toga en tusschen twee
offlcieele personen in, den franschen bevelhebber de sleutels der stad aan. Hij werd
met de grootste voorkomendheid ontvangen en verkreeg de verzekering dat, alleen
reeds om zijnentwille, den burgers geen letsel zou geschieden. Het protestantsche
stadsbestuur was hem dan ook zeer welwillend gezind, waartoe zijn groote
bescheidenheid niet weinig bijdroeg. In hetzelfde jaar dat de Franschen de stad
verlieten, overleed hij.
Zie: Arch. aartsb. Utr. III, 97.
Kleijntjens

[Vermeulen, Simon]
VERMEULEN (Simon), geb. te Haarlem 6 Oct. 1805, overl. te Sittard 16 Aug. 1860.
In 1825 trad hij te Brig in Zwitserland in het noviciaat der Sociëteit van Jezus. In
1839 werd hij leeraar te Katwijk tot groot genoegen van zijn stadgenoot Mgr. van
Curium, die deze school geheel wilde over doen aan de Jezuïeten. Vandaar dat hij
in 1843 daar rector werd, hetgeen hij ruim vier jaar is gebleven. Doch een geheel
nieuwe werkkring opende zich voor hem, toen hij in 1852 naar Maastricht vertrok.
Hier wilde men in het huis van de familie Vilain XIV een college der Sociëteit
oprichten. De Provinciaal, P. Consen, durfde dit niet te doen, doch stelde voor, de
theologie van Culemborg naar Maastricht te verplaatsen, daar dit door een spoorweg
met Aken verbonden zou worden. De duitsche Jezuïeten zouden dan ook van deze
gelegenheid gebruik kunnen maken. In 1852 trad hij aan het hoofd der gemengde
bevolking van het nieuwe huis op. In 1860 werd hij tot prefect van het college te
Sittard benoemd, waar hij na een paar maanden overleed.
Kleijntjens

[Vernatti, Anthony]
VERNATTI (Anthony), geb. omstr. 1645, overl. na 1696, politiek avonturier. Hij was
een kleinzoon van Gabriël Vernatti, die volgt, en wellicht een zoon van A n t h o n y
V e r n a t t i . Hij wordt vermeld in een resolutie van H. Hoog Mogenden van 22 Juli
1682 en in een reeks daarop gevolgde resoluties. Van 1688 tot 1696 komt hij,
wonende te Londen in een zeer klein huisje in Axyard, voor in het bekende dagboek
van Constantijn Huygens den Zoon. Men vertelde van hem, dat hij ‘op eenighe
suspicie van dat hij kennisse hadde gehadt van een attentaet ondernomen op Dr.
Burnett in den Haegh.... aldaer eenighe daeghen was vastgehouden geweest’
(dagboek dl. I, blz. 79). In Engeland behoorde bij tot de partij der Tories (dl. I, blz.
89). In Jan. 1690 werd hij op order van het Hoogerhuis in arrest gesteld, terwijl al
zijn papieren gezegeld, weggevoerd en gevisiteerd werden; reeds den volgenden
dag werd hij echter wederom bij gebrek aan bewijs uit het arrest ontslagen. Hij leidde
een zeer ‘irreguller’ leven, hoewel hij van te voren een ‘seer geschickt en een
huyslijck man’ geweest was; nadat hij de goederen van zijn vrouw had opgemaakt,
had hij in 1691 het beheer over de kasgelden uit handen moeten geven (dl. I, blz.
514, 528). In April 1696 werd hij nogmaals gevangen genomen ‘op suspicie van
verraet’, doch na eenige dagen losgelaten (dl. II, blz. 581, 582). De schrijver van
voornoemd dagboek onderhield met Vernatti en zijn vrouw een levendige conversatie.
Vernatti huwde omstr. 1670 met P e t r o n e l l a H e s t e r B e c k e r , geb. omstr.
1650, een dochter van Fredrik Becker en Genoveva Maria Vernatti (zie art. Philibert
V.(1)). Zij was de ‘nicht Vernatti’ uit het dagboek van Huygens, immers Huygens'
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moeder Suzanna van Baerle was een zuster van Petronella van Baerle, de moeder
van Predrik Becker. Vernatti had twee kinderen: een zoon, geb. omstr. 1675, in April
1694 benoemd tot vaandrig in het regiment van Lord Cutts (dl. II,
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blz. 334, 339); hij drukte evenwel al spoedig de voetsporen van zijn vader; dan een
dochter A d y , geb. in 1683, in 1694 elf jaar oud (dl. II, blz. 587).
Zie de bronnen bij art. Philibert Vernatti (1).
Wijnman

[Vernatti, Gabriël]
VERNATTI (Gabriël), geb. te Chieri in Savoye in 1569, begr. te Delft in de Oude
Kerk 5 Sept. 1625. Hij zou een zoon zijn geweest van P h i l i b e r t V e r n a t t i , die
in hoog aanzien stond bij den hertog van Savoye en door dezen ‘geëmployeert
(werd) in ambassade bij vreemde potentaten.’ De vader verdronk door een noodlottig
ongeval, nalatend vier kinderen, welke onder voogdij van een oom kwamen, die
hun fortuin opmaakte en hen slecht behandelde. Gabriël liep op 15-jarigen leeftijd
weg en kwam in Marseille op een hollandsch schip terecht. Den kapitein van dit
schip diende hij twee jaar lang als schrijver. Vervolgens zou hij als klerk in dienst
bij den eigenaar van een bank van leening te Dordrecht gekomen zijn en na diens
dood met de weduwe zijn getrouwd. Dit kan niet juist zijn, immers op 2 Juli 1589
trouwde te Delft G h a b r i e l V e r n a d t , jonge man, Piemontois, wonende te
Woerden en A d r i a n a P i e t e r B o m s (= Adriana Pietersdr. Bom van
Cranen-burch) j.d., wonende aan de Voorstraat (te Delft). Na zijn huwelijk vestigde
hij zich te Delft en bekwam aldaar in 1598 voor negen jaar octrooi om een bank van
leening te mogen houden tegen betaling eener pensie van ƒ 600.- 's jaars aan het
huis van Charitate en het Arme Fraterhuis, welk octrooi in 1604 met 14 jaar werd
verlengd, terwijl hem tevens met zijn gezin der stede protectie en het burgerrecht
werd verleend. Hij was gelukkig in zijn ondernemingen en verwierf een belangrijk
vermogen; in de O.I.C. liet hij ƒ 27.000 na, verder vele goederen in de Lier, onder
Dorp, in de Beyerlanden enz. Aanvankelijk woonde hij in ‘de Lommerd’ aan den
Verwersdijk, later in een groot huis W.Z Oude Delft bij de Oude Kerk, dat in 1628
door zijn erfgenamen werd verhuurd aan Juliana gravin van Nassau en Solms.
Somtijds komen Gabriël en verschillende zijner nakomelingen met den titel ‘Jonkheer’
voor.
Uit zijn huwelijk werden 11 kinderen geboren, w.o. Sir Philibert (1), zie beneden;
Gabriël, zie eveneens het art. over Philibert (1); Johan, die volgt, P i e t e r (geb.
1601, stud. te Leiden 1628); A n t h o n y (geb. Dec. 1602, stud. te Leiden 1627);
A b r a h a m (geb. 1603, stud. te Leiden 1626); en M a x i m i l i a a n (geb. 1606, stud.
te Leiden 1626). Bijna alle kinderen van Gabriël Vernatti vestigden zich in Engeland.
Anthony en Abraham verzochten resp. 13 Oct. 1627 en 14 Mrt. 1628 aan de Staten
van Holland venia aetatis, in verband met hun vertrek naar Engeland. Als voogden
van hen werden genoemd: hun broeder Philibert, hun schoonbroeder Mr. Barnay
Reymes en hun ooms Jacob Bom van Cranenburch te Utrecht en Johan Bom van
Cranenburch te Dordrecht.
Zie de bronnen vermeld bij het art. Philibert (1).
Wijnman

[Vernatti, Johan]
VERNATTI (Johan), geb. te Delft omstr. 1595, overl. aldaar 5 Aug. 1637. Hij was
een zoon van Gabriël Vernatti, die voorgaat. Aanvankelijk als koopman te Amsterdam
gevestigd, waar hij slechte zaken maakte, vestigde hij zich later te Delft in het huls
‘Het blauwe Schaap’, dat door zijns vaders erfgenamen in onverdeeld bezit was
gehouden en waarin het gezin ‘uit consideratie’ mocht wonen. Over dit huis ontstond
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in 1650 een proces tusschen Johans weduwe en de overige erfgenamen van den
ouden Gabriël Vernatti, dat in het nadeel van de weduwe eindigde.
Johan huwde in 1620 (ingeteekend te Delft 22
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Febr.) S a r a v a n G e e l , van Amsterdam afkomstig, die na 1661 overleed (over
haar familie-relatie met Abraham en Joh. Sib. Kuffeler, de schoonzoons van Drebbel,
zie dl. II, kol. 735, 36 en VII, 1254). Uit dit huwelijk werden geboren: C o n s t a n t i j n ,
geb. te Amsterdam omstr. 1625. in 1654 te Londen genaturaliseerd (nogmaals
vermeld 1661 en 1667); hij zal wel dezelfde zijn als de C o n s t a n t i n u s V e r n a t t i ,
die voorkomt in de Calendar of State Papers 1691-92 en waarschijnlijk ook dezelfde
als de kapitein Vernatti, een bekend papist, die genoemd wordt in de State Papers
1689-90, p. 317; A d r i a n a V e r n a t t i , gedoopt te Delft 21 Mrt. 1631, als ‘spinster’
25 April 1660 op verklaring van Ds. Thaddeus de Lantman te Delft ingeschreven
als lidmaat der hollandsche gemeente te Londen (J.H. H e s s e l s , Register of the
attestations .... in the Dutch Ref. Church London, 1892, 1001); Philibert (2), die volgt.
Zie de bronnen bij art. Philibert Vernatti (1) vermeld.
Wijnman

[Vernatti, Louis Philibert]
VERNATTI (Louis Philibert), Ridder Baronet van Carlton, geb. in Engeland omstr.
1628, overl, omstr. 1667, zoon van Sir Philibert (1), die volgt. Hij werd student te
Utrecht in 1649 en vertrok als rechtsgeleerde naar Indië op 1 Sept. 1654. In Indië
was hij achtereenvolgens geëmployeerde bij den Raad van Justitie, onderkoopman
(1655), luitenant van 's Compagnies suppoosten in de stad (1660) en advocaat-fiscaal
(1661). Als zoodanig werd hij in 1666 door den assistent Jan van Hoogenhouck
beticht van verboden handel voor eigen rekening en eenige maanden later tevens
wegens correspondentie met de Engelschen van zijn ambt gedetacheerd, dat
voorloopig door Cornelis Snouck zou worden waargenomen. Op 10 Juni 1667 werd
besloten zijn zaak voor den Raad van Indië te behandelen. Nadien verneemt men
niets meer van hem, zoodat hij waarschijnlijk in hetzelfde jaar is overleden.
In het Maandschrift De Ned. Leeuw (1916), 129 e.v. is gepubliceerd een
‘Beschreiving wie die Vernatty sindt uit Landt kommen ende wo haren ursprong
genommen, geschreven met eigener handt van M. Lois Philibert Vernatty in
Engeland’, gedeeltelijk in rijm, gedeeltelijk in proza.
Hij was tweemaal gehuwd, n.l. eerst (1654) met A n n a d e V i g n y , overl. omstr.
1665, daarna (omstr. 1667) met L u c r e t i a B l o c k h o v i u s , overl. te Amsterdam
29 Oct. 1669, weduwe van A l e x a n d e r v a n H a r t e n e n P i e t e r d e L a n g e .
Uit het eerste huwelijk stamden drie kinderen: S u s a n n a V e r n a t t i , barones
van Carlton, geb. 2 Mrt. 1659, overl. kort voor 28 Febr. 1711, huwde eerst (1675)
met den kapitein R o b e r t A n d r o u e t S i e u r d e R e n a u c h a m p , daarna
(1677) met J o h a n C h r i s t i a a n v a n K r e t s c h m a r , als kolonel commandant
in den slag bij Landen gesneuveld in 1693, ten slotte (omstr. 1705)
metluitenant-kolonel G e r a r d v o n R o s e n s t r a u c h . Zij was de ‘Mevrouw
Kretschmer’, die zoo vaak in Huygens' Journaal voorkomt; J o h a n n a V e r n a t t i ,
eerst gehuwd met Ds. P h i n e a s P i e l a t , predikant te Rotterdam, daarna met
Ds. C l a u d e B o n a b e l l , predikant te Canstadt; Philibert (3), die volgt.
Zie: Maandschrift De Ned. Leeuw (1915), 312, (1916), 151; genealogie de Lange
in Ned. Patriciaat (1918), 214; verder de literatuur, aangegeven bij Philibert Vernatti
(1), die volgt.
Wijnman

[Vernatti, Sir Philibert (1)]
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VERNATTI (Sir Philibert) (1) of V e r n a t (t), geb. te Delft 14 Juli 1590, overl. omstr.
1646. Hij was de oudste zoon van Gabriël Vernatti, die
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voorgaat, liet zich op 16 Nov. 1610 als jur. student te Leiden inschrijven en
promoveerde op een proefschrift De privatis et publicis criminibus (1612). Hij bezocht
daarna Engeland, Duitschland en Denemarken (op 16 Febr. 1614 liet hij zich
inschrijven aan de Hoogeschool te Herborn, hetgeen het daarop volgende jaar
geschiedde met zijn broeder G a b r i ë l ). Naar ons land teruggekeerd verloofde hij
zich in 1615 met W y v e k e of W y v i n a (later G e n e v i v a of G e n o v e v a ), de
dochter van F o p P i e t e r s z . v a n d e r M e y d e n , vermogend havenreeder en
burge-meester van Rotterdam (overl. 1616). Vóór zijn huwelijk deed hij met zijn
broeder Gabriël een reis naar Chieri, waaruit zijn familie stamde, doch vond aldaar
het geslacht uitgestorven. Vandaar reisden beide broeders naar Venetië, waar
Philibert in hooge gunst kwam te staan bij de regeering, welke hem in Oct. 1617 tot
ridder van San Marco sloeg. Mogelijk hadden Philibert en Gabriël zich aangesloten
bij de hulp-expeditie, die zich in 1616 onder aanvoering van graat Johan Ernst van
Nassau-Siegen naar Venetië had begeven; na den dood van dezen graaf (27 Sept.
1617) trad Philibert althans op om diens zaken te beredderen (Jan. 1618). In
hetzelfde jaar 1618 trokken de broeders verder naar Napels, doch werden hier in
Mei als spionnen door den hertog van Orsuna gevangen genomen. Geruimen tijd
zaten zij hier gevangen ‘in een toorn, die midden in zee legt’, in welken tijd Philibert's
‘haer van nature pickswart so witt als een swaen geworden was’. Door bemiddeling
van een vlaamsche maîtresse van den hertog werden zij eindelijk uit hun
gevangenschap verlost (Jan. 1619). Uit deze periode (Juni 1618) dagteekenen
Philibert's horoscoop, getrokken door Campanella (Oxford, Bibl. Bodl., Ashmole
mss. 17 pp.) en brieven, uitgegeven door Amabile. De beide broeders schijnen
vervolgens via Venetië naar het vaderland teruggekeerd te zijn. Philibert vestigde
zich te Delft en trouwde op 22 Aug. 1622 te Rotterdam als ‘Pbilibert Vernatt, ridder
der Orde van S. Marco van de Serenissime Seignorie van Venetia’ met de reeds
genoemde Wyveke van der Meyden, die later geparenteerd was aan Constantia
Bartolotti en Hooft. Na zijn huwelijk vestigde hij zich te Rotterdam, waar hij o.a.
omgang had met Is. Beeckman (dl. VII, kol. 84) en den schilder Torrentius (dl. IV,
kol. 1343). Hij gold in zijn woonplaats als een vermogend en invloedrijk man, doch
verloor door verschillende omstandigheden weldra zijn fortuin. Nadat zijn vrouw op
9 Nov. 1624 in de kraam van eenzoor (die mede stierf) was overleden, hertrouwde
Philibert, woonachtig te Rijswijk, in 1626 (ondertr. te Amsterdam 12 Juni) met
S u s a n n a H u y s m a n s , weduwe van F r e d e r i c k S m i t s , een zeer
vermogende, doch veel oudere vrouw, wier nicht Elisabeth van Valcken-burch met
Jacob Cats was getrouwd. De aangegeven familie- en andere relaties kunnen
verklaren, waarom Philibert, met anderen van zijn geslacht, geld fourneerden voor
droogmakerijen in Engeland: hij was een der aanzienlijkste deelgenooten en
geldschieters van Cornelis Vermuyden (dl. VII, kol. 1247) en vestigde zich in 1628
ook zelf in genoemd land. Aanvankelijk nam hij een werkzaam aandeel in de
droogmakerijen in de provincies Norfolk, North-Hampton, Lincoln, Cambridge, York,
enz. Met een vijftigtal ruiters dempte hij op energieke wijze in 1628 een oproer onder
de inwoners van de Isle of Exholme-droogmakerijen (in het zuidelijk deel van York
en het noordelijk deel van Lincoln, vgl. dl. VII, kol. 1248). Men vindt nog heden nabij
Spalding, midden in het Fen-district in Lincoln-shire, een afvoerkanaal, naar Philibert
het Ver-
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natti Drain genoemd. In 1635 had hij in de Hatfield Chase-droogmakerijen een
grondbezit van 3,150 acres. Dat hij een gunsteling was van den Koning, blijkt uit
een brief door Karel I in 1637 aan de Commissioners of Sewers van Hatfield Chase
geschreven. Ook noemde hij zich, toen hij in Dec. 1630 te Rotterdam vertoefde om
zijn moeders erfdeel te regelen, ‘Jhr. Filiberti Vernatti, Ridder, Edelman van de
privé-kamer van Z. Majesteit van Groot-Britannië, heer van Finningly en Athorp’; hij
was n.l. door Karel I in den adelstand verheven met den titel van Sir. Soms komt hij
voor als Ridder van Carlton in het graafschap York. Bij de wet van 12 Dec. 1631
was hij met vele anderen, w.o. zijn zoon Abraham, als ‘partners with Sir Cornelius
Vermuyden in the draining of Enfield Chase’ genaturaliseerd. Later kreeg hij
onaangenaamheden met Vermuyden en begon tegen dezen met Mathew Valkenburg
e.a. een rechtsgeding, waarin van Vermuyden werd geëischt een bedrag van £
20.000 als vergoeding van de kosten besteed aan het graven van de Dutch River.
Sindsdien schijnt Philibert zich meer met het financieren der droogmakerijen en met
den verkoop der landerijen te hebben bezig gehouden. Op den duur echter gingen
zijn ondernemingen te gronde en geraakte hij in financieele moeilijkheden. Op zijn
hoeve ‘de Ridderhofstede’ in de Purmer werd beslag gelegd; ten slotte werd op 20
Mei 1643 met de schuldeischers een accoord getroffen, waarbij Mr. Johan van der
Meyden, oud-schepen van Rotterdam en voogd der kinderen van Philibert uit zijn
eerste huwelijk, zich voor de uitbetaling der gelden aansprakelijk stelde. De hoeve
werd daarop 5 Mrt. 1644 voor ƒ 41.000 verkocht. Sir Philibert stierf niet lang daarna
en wel vóór 1649.
Uit het eerste huwelijk van Sir Philibert werden geboren: A d r i a n a V e r n a t t i ,
geb. te Rotterdam 1621-22, woonde 8 April 1661 te Delft, in 1677 te Londen, komt
in het Journaal van Constantijn Huygens den Zoon voor als de ongehuwde ‘Oude
Aunt’ of ‘Ma tante Vernatti’ (1689 tot 1696), die het gezin van haar avontuurlijken
neet Anthony Vernatti (die voorgaat) te Londen met raad en daad hielp in stand
houden; G e n o v e v a M a r i a V e r n a t t i , geb. te Rotterdam 1622-23, te Delft in
1648 gehuwd met F r e d r i c k B e c k e r , een voormalig officier (het portret van
Genoveva Maria V. werd geschilderd door Frans Hals, verz. Carl von Hollitscher te
Berlijn, gerepr. in Velhagen und Klasing's Monatshefte, 39, 175). Uit laatstgenoemd
huwelijk stamden twee dochters: P e t r o n e l l a H e s t e r B e c k e r , geb. omstr.
1650, was de ‘nicht Vernatti’ van Huygens, omdat zij gehuwd was met Anthony
Vernatti, die voorgaat, en S u s a n n G e n e v è v e B e c k e r , gedoopt te Wassenaar
3 Sept. 1651, later ongehuwd woonachtig te Londen, was de ‘nicht Becker’ in het
Journaal van Huygens.
Uit het tweede huwelijk van Sir Philibert werd ten slotte Louis Philibert Vernatti
geboren, die voorgaat.
Zie: Register der verleende brieven van venia aetatis door de Staten van Holland
(1613-1682) in Rijks-archief te 's Gravenhage; Maandschrift De Ned. Leeuw (1911),
212, (1912), 105 e.v. (genealogie van het geslacht Vernatti), (1916), 129 e.v., (1922),
40; Wapenheraut (1914), 262; Journaal van Constantijn Huygens den Zoon, I (1876),
II (1877), Register (1906), passim (Werken Hist. Genootschap II, 23, 25, III, 22);
J.H. H o r a S i c c a m a , Aant. en Verb. register op de Journalen van Const. Huygens
den Zoon (1915), 719 (Werken Hist. Gen. III. 35); P.C.A. G e i j l , Christo-
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foro Suriano ('s Grav. 1913), 101 v.; J. K o r t h a l s A l t e s , Polderland in Engeland
(1924), 47, 58, 69, 70, 72, 96; Publications of the Huguenot Society (Naturalizations),
XI, 44, 45, 52, 53, 86, 99; de bronnen opgegeven in art. Vernatti in dl. VII, kol.
1253/54.
Wijnman

[Vernatti, Philibert (2)]
VERNATTI (Philibert) (2), gedoopt te Delft Febr. 1633 als zoon van Johan, die
voorgaat. Hij woonde in 1661 in Oost-Indië, toen op 3 Juni van dat jaar het Hof op
vordering van zijn moeder en voogden, zijn huwelijk met J a n n e t j e v a n d e r
C r u y s uit 's Gravenhage ‘voor nul en geender waerde’ verklaarde,
‘condemneerende de gedaagde den voorsz. Philibert Vernatti te houden voor een
vrij jongman ende ongehuwd’.
Zie de litt. bij art. Philibert Vernatti (1) hiervoor.
Wijnman

[Vernatti, Philibert (3)]
VERNATTI (Philibert) (3), baronet van Carlton, geb. omstr. 1657 als zoon van Louis
Philibert, die voorgaat. In 1677 woonde hij ten huize van zijn grootmoeder Johanna
de Perponcher te Delft. In 1681 komt hij voor als vaandrig. Hij moet ook in Londen
hebben gewoond, want de jonge Huygens spreekt eenige malen over mevr.
Kretschmer's broeder (o.a. I, 191 dd. 13 Oct. 1689). Waarschijnlijk was hij dezelfde
Philibert Vernatti, die in 1686 beschuldigd werd van medeplichtigheid aan den moord
op Sir Edmundbury Godfrey (in het Journaal van Huygens, II, 449 heet hij een
principaal instrument van de moord op Sr. Edm. Bury Godtree), doch hij werd onder
borgtocht vrijgelaten en vervolgens ‘for want of prosecution’ vrijgesproken. Circa
1685 huwde hij met A l i d a R u y l , die in 1705 te Wijk bij Duurstede overleed. Uit
dit huwelijk werden een zestal kinderen geboren, w.o. J o h a n B e n j a m i n , geb.
te Utrecht 1696, vertrok in 1713 naar Ceylon, werd secretaris van het commandement
te Galé, onderkoopman (1720), koopman- en Colombo's negotie-boekhouder(1725),
als zoodanig in arrest naar Batavia gezonden (1729) doch nog in hetzelfde jaar
wederom employabel verklaard en daarna tot secretaris van politie benoemd (1730);
ten slotte werd hij opperkoopman en hoofdadministrateur van Colombo (1731) en
overleed in 1732; P i e t e r A l b e r t , vertrok eveneens naar Indië (1722), werd
onderkoopman, later secretaris te Makassar (1725).
Zie: Maandschrift De Ned. Leeuw (1912), 112; (1925), 119.
Wijnman

[Verschoor, Jacobus]
VERSCHOOR (Jacobus), geb. te Vlissingen in 1648, overl. te Middelburg in 1700.
Hij studeerde te Leiden (ingeschr. 1 Sept. 1665) en was (reeds te Vlissingen) lid
van de Waalsche gemeente, maar wegens wangedrag gecensureerd. Toen hij zijn
proponentsexamen had afgelegd voor de classis Leiden, wilde deze hem de akte
van toelating tot het predikambt niet uitreiken voordat hij met zijn gemeente te
Vlissingen was verzoend. Hierop wendde hij zich tot de classis Walcheren; daarna
tot die van Zuid-Beveland; doch vergeefs. Predikend buiten de kerk wist hij vele
volgelingen om zich te vereenigen. Hij begon omstreeks 1680 ‘op oud-Vlissingen
in een hov, dat tans’ [1758] aan Claude du Chuij toekomt, en dat daarvan in de
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wandeling nog genaamt wort de Hebreeuwsche kerk’ (G. V r o l i k h e r t in
Vlissingsche Kerkhemel, blz. 196, aant. 1). Hierna was hij met toenemend gehoor
werkzaam op het kasteel West-Souburg. Ook beproefde hij het te Leiden, maar hier
werd hij verbannen (1688-93). Hij hield een twistgesprek met Adrianus van Deinse
te Vlissingen in 1694 (dl. VIII, kol. 366). In Maart 1697 werd te Middelburg een
twistgesprek gevoerd ten huize van den burgemeester S t e v e n V o e t met de
predikanten aldaar: N i c o l a a s
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S c h o r e r en Jacobus Fruytier (zie dl. VI, kol. 525). Margaretha van Dijk (dl. VIII,
kol. 453) stond aan zijn kant. Na zijn dood verliep zijn aanhang. Niettemin verscheen:
Verzameling der werkjes van den heer Jacob Verschoor en eenige zijner discipelen
(Amst. 1731). Nog tijdens zijn leven verscheen: Het opregte gereformeerde gevoelen
van de vervolgden door de classen van Walcheren, dat zelfs een opdracht bevat
‘aan de Ed. Achtb. Heeren van Middelburg’. Verschoor gaf uit een Conferentie....
na het gesprek van 1697. Zijn vrienden lieten in 1700 een zilveren penning slaan,
beschreven in d e V r i e s e n d e J o n g e , N. G e d e n k p ., dl. II; ook een gedicht,
vermeld in d e l a R u e , Geletterd Zeeland (1741), 238. Zijn volgers heeten
‘Verschoristen’, en worden ook ‘Hebreeuwen’ genoemd, omdat, naar zij meenden,
ieder hunner de hebreeuwsche taal moest kennen of althans beoefenen. Men rekent
hen ook tot de ‘Antinomianen’ of ‘Wetsbestrijders’.
Zie: J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk der Nederl. (3de dr.,
Utr. 1916), 660 v.; Ned. Arch. voor Kerkel. Gesch. I (1841), 274, VIII (1848), 67-91;
Doopsgezinde Bijdragen (1891), 65.
Knipscheer

[Verspeek, Joannes Wilhelmus]
VERSPEEK (Joannes Wilhelmus), geb. 6 Sept. 1792 te Boxtel, overleden als pastoor
te Hulsel (gem. Hooge en Lage Mierde N.B.) 2 April 1871, zoon van W i l h e l m u s
V e r s p e e k en van C a t h a r i n a V e r h e e s , werd na zijn priesterwijding in 1820
assistent te Enschot en weldra kapelaan te Goirle. In 1824 werd hij pastoor te Hulsel,
welke parochie hij bijna een halve eeuw bediende. Pastoor Verspeek was zeer
ervaren in bouw- munt- en oudheidkunde, doch trad in zijn eenvoudigheid weinig
op den voorgrond. Zijn kostbare verzameling van oude penningen is na zijn dood
voor het meerendeel versmolten. Hij was in het bezit van een album, waarin zijn
oom, de bekende landmeter en cartograaf Hendrik Verhees (kol. 1188), omstr. 1800,
vele torens en kerken in de Meierij van 's Hertogenbosch had geteekend. Dit kostbare
werk vermaakte hij bij zijn dood aan zijn assistent J.J. S e n g e r s , den lateren
pastoor van Steensel. Thans is dit handschrift het eigendom van de Eerw. Paters
Capucijnen te Handel (Gemert).
Zie: L.H.C. S c h u t j e s , Gesch. v.h. Bisdom 's Hertogenbosch IV, 649; Taxandria
XXV, 29-34, XXXV, 265.
Heeren

[Verstege, Goswin]
VERSTEGE (Goswin), zoon van Ds. B a r t h o l d u s V. en H e n r i ë t t a B r a n t i u s ,
geb. te Doesburg 15 Febr. 1677, werd student te Harderwijk 9 Jan. 1694, burger
van Zutphen 1702, raadsvriend aldaar 1714, stadhouder van den schout 1716-21,
ontvanger-generaal der Graafschap 1724, gecommitteerde ter admiraliteit in het
Noorderkwartier 1735-36. Hij huwde te Zutphen in de waalsche kerk 1704 M a r i a
G e e r t r u i d S c h l u i t e r Isaäcsdochter, geb. te Wesel 1686, overl. 1726. Uit dit
huwelijk elf kinderen.
Zie: H.H. R o e l l in Maandbl. Ned. Leeuw XLIV, blz. 137.
van Beurden

[Verstolk van Soelen, Mr. Johan Gijsbert baron]
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VERSTOLK VAN SOELEN (Mr. Johan Gijsbert baron), geb. te Rotterdam 16 Mrt.
1776, overl. te Zoelen 3 Nov. 1845, was de zoon van Aert Johan Verstolk van Soelen
(dl. II, kol. 1496) en M a r i e E l i s a b e t h H o f f m a n , verliet, toen de omwenteling
van 1795 tot stand kwam, ons land, ging achtereenvolgens te Göttingen en te Kiel
studeeren en promoveerde in laatstgenoemde stad in de rechten. Hij bracht den
verderen tijd reizende in het noorden van Europa en in Engeland door, en keerde
na den vrede van Amiens in 1802 in zijn
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vaderland terug. Kort daarna werd hij schepen te Rotterdam. De raadpensionaris
Schimmelpenninck benoemde hem 19 Juli 1805 met ingang van 1 Aug. d.a.v. tot
lid van het uit 10 leden bestaand bestuur van het departement Holland. Koning
Lodewijk benoemde hem bij de nieuwe organisatie der departementen, waarbij
Holland verdeeld werd in Amstelland en Maasland, 8 Mei 1807 tot assessor, hetzelfde
als thans lid van Gedeputeerde Staten, in Amstelland. Hij verhuisde daarvoor naar
Haarlem.
Op 1 Jan. 1810 werd hem de gewichtige betrekking van landdrost, hetzelfde als
thans commissaris der Koning n, in het departement Gelderland opgedragen. Behalve
van der Capellen (dl. I kol. 569) heeft nimmer iemand deze betrekking op zoo
jeugdigen leeftijd verkregen.
Na onze inlijving werd Verstolk bij keizerlijk decreet van 13 Dec. 1810 tot préfet
van het departement Frise benoemd. Hij ruilde met R.L. van Andringa de Kempenaer
(dl. VIII, kol. 960). Hij aanvaardde zijn betrekking 19 Febr. 1811. Dat de Keizer over
hem tevreden was, blijkt ook uit zijn benoeming tot baron de l'empire. Ook de Friezen
waren tevreden over zijn beheer, zooals gememoreerd wordt in de Vrije Fries, 10e
deel (1863),blz. 244. De beide kwartierdrosten (Friezen) te Heerenveen en Sneek
bleven nu als sous-préfet in functie, die te Leeuwarden werd niet gecontinueerd
maar Verstolk tegelijk met diens functie belast. Op 11 Apr. 1813 werd een sous-préfet
uit Mons naar Leeuwarden overgeplaatst, ook om toezicht op Verstolk te houden;
gelukkig kwam er spoedig een eind aan de tyrannie.
Na onze bevrijding, toen het russische leger Friesland binnenrukte, legde Verstolk
op 18 Nov. 1813 zijn ambt neder. De russische kolonel baron von Rosen bepaalde,
dat alle ambtenaren den dienst weder moesten opvatten; Verstolk, die ziek was,
weigerde dit. Dit werd hem door von Rosen zoo kwalijk genomen, dat hij 25 Nov.
gevangen genomen en naar Groningen gevoerd werd. Maar eenige leden van het
Friesche departementaal bestuur wisten te bewerken, dat hij 28 Nov. in vrijheid
gesteld werd. Hij bood, nadat de verbonden mogendheden Parijs veroverd hadden,
zijn diensten aan den Souvereinen Vorst aan, en deze bestemde hem voor gezant
te St. Petersburg. Hij behoefde dit ambt voorloopig niet te aanvaarden, daar de
Czaar na de verovering van Parijs nog lang in die stad en daarna te Weenen
vertoefde. Daarom werd hem door den Souvereinen Vorst 12 Aug. 1814 onder den
titel commissaris-generaal het bestuur van de veroverde zuid-nederlandsche
gewesten, behoorende tot de departementen Ourte bewesten de Maas, uitgezonderd
het westelijk van de Maas gelegen deel van de stad Luik, en Meuse Inférieure
bewesten de Maas, opgedragen. Onder hem dienden twee commissarissen,
geplaatst te Herstal en te Hasselt.
Op 23 Dec. 1814 vereenigde de Souvereine Vorst de voormalige
Generaliteitslanden van Over-Maas met de provincie Brabant, waardoor Maastricht
(zonder Wijk) en eenige ook westelijk van de Maas gelegen dorpen aan Verstolk's
beheer werden onttrokken.
Op 12 Mei 1815 nam hij van den commissaris Piautaz de departementen Meuse
et Ourte (door het pruisische beheer gevormd uit de rechtsch-Maasche deelen der
departementen Ourte en Meuse Inférieure) en Forêts, voor zoover zij niet aan
Pruisen moesten komen, over. Hij beheerde nu hetgeen volgens de grondwet werd
de provinciën Luxemburg, Luik en Limburg, alsmede een deel van Namen. Toen
ook in de Zuidelijke Nederlanden gouver-
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neurs benoemd waren, gaf hij van 2 tot 9 Oct. 1815 zijn beheer aan die ambtenaren
over.
Kort daarop vertrok hij naar zijn bestemming te St. Petersburg. In Rusland was
hij vooral in het belang der handelsbetrekkingen met ons land werkzaam. Het klimaat
was hem niet gunstig, zoodat hij in 1822 verlof verzocht. In 1823 werd hij bij Koninklijk
besluit eervol ontslagen als gezant.
Aan Willem I werd in 1824 opgedragen, als arbiter op te treden tusschen
Groot-Brittannië en de Vereenigde Staten, in een geschil over de grens tusschen
de beide landen. De Koning droeg de beslissing op aan Verstolk, Elout (dl. I, kol.
805) en de Constant Rebecque (dl. III, kol. 251).
Na den stormvloed van 4 Febr. 1825 werd hij door den Koning naar Friesland en
Overijsel gezonden, waar hij de noodige maatregelen tot leniging der berokkende
schade nam.
Bij Koninklijk besluit van 1 Dec. 1825 werd Verstolk benoemd tot minister van
Buitenlandsche Zaken, eerst ad interim tot 10 Mrt. 1826, vervolgens definitief.
De Bosch Kemper, Geschiedenis van Nederland na 1830, 3e deel, blz. 24) zegt
over hem: ‘In de geschreven adviezen van .... en Verstolk van Soelen vond men
den deftigen, breedsprakigen, hooggestemden toon, die terecht tegenwoordig wordt
afgekeurd.’
In het bijzonder sedert 1830 heeft Verstolk zeer moeilijke jaren beleefd, waarin
hij weliswaar den steun van den uitstekenden Falck (dl. I, kol. 845) had, maar waar
hij telkens in hetgeen hij tot stand wilde brengen, gedwarsboomd werd, eerst door
de intrigues van Palmerston en Talleyrand, later van Leopold I en Stockmar, en
eindelijk door de hoofdigheid van Willem I.
Van Dec. 1833 tot Juli 1834 was hij door ziekte verhinderd zijn functie waar te
nemen. Hij mocht de totstandkoming van de verdragen van Apr. 1839 nog als
minister beleven.
Tot het laatst bleef hij zeer conservatief. Hij heeft den Koning zelfs de
onbeduidende verbetering, die opgesloten lag in de herziening der grondwet van
1840, afgeraden.
Eindelijk verzocht hij, weder met het oog op zijn gezondheid, ontslag, hetwelk
hem 13 Sept. 1841 eervol verleend werd. Sedert is hij ambteloos gebleven.
Hij werd in 1823 tot baron verheven. Hij was ongehuwd.
Een verslag van hem, opgemaakt toen hij prefect was, getiteld De Friezen, hun
aard, karakter, opvoeding, kleeding, taal, levenswijze, zeden enz., is opgenomen
in Vrije Fries 13e deel (1877), blz. 17-60.
Ramaer

[Verwer, Jan of Johan de]
VERWER (Jan of Johan d e ), d i e V e r w e r of F e r w e r , overleden te Venlo in
1577. Hij was rentmeester van Venlo 1532, peijburgemeester 1526, 1537, schepen
1540-77, regeerend burgemeester 1542, 1553, 1557, 1566 en 1570. Den 21. Juli
1557 sloot de magistraat van Roermond, ten overstaan van den venloschen
burgemeester Johan de Verwer, te Venlo een overeenkomst met Frans van de Poll,
schepen aldaar, over de plaats van een school met kelder en toebehoor, gelegen
tegenover het huis van Dyrck Kocx zaliger. In 1567 legde hij o.a. de getuigenis af,
dat de eerste predikatie op 4 Aug. 1566 te Venlo door den predikant vangen
Hörstgen, Leonardus van Oeteren, gehouden werd tusschen het huis de Eikenboom
en het huis de Gans. Hij achtte zich in die dagen niet meer veilig; en was volgens
zijn eigen verklaring zoo ‘beanxt gheweest van der Guesen tijdingen, soe dat hij op
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sijn bedde niet liggen en dorste’. Eenige burgers, als Peter van Thoeren, Willem
Vermaesen en
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Johan Joeriss, werden aangenomen ‘umb den Burgermeister (J. de Verwer) myt
uren gewher te volgen’, van welke taak zij zich tien dagen kweten. Den 28. Maart
1577 vermaakten Johan de Verwer en zijn echtgenoote A n n a I n g e n h u y s , als
stichters van een weeshuis binnen Venlo tot onderhoud der weeskinderen, hun hof
de Swenhof genaamd, gelegen in het Sassenveld onder Lobberich, benevens 6
morgen land in het kerspel Leuth (Pr.) Met dezen hof was hij 17 Jan. 1529 na den
dood zijns vaders beleend geworden, hij vernieuwde daarvoor den leeneed 27 Sept.
1538, 30 Juni 1544 en 19 Juni 1556 en tochtte daaraan zijn vrouw 15 Nov. 1561.
Zijn weduwe vermaakte den 25 Juli 1588 in haar testament, opgesteld voor haar
biechtvader Balthasar Fabricius, licentiaat in de theologie, 1000 gulden aan de arme
weezen en een zelfde bedrag aan de huisarmen van Venlo, tevens aan de St.
Martinuskerk de 100 daalder, welke zij daarop had staan, tot den bouw dier kerk.
De Jan de Ververstraat in de nieuwe stadswijk houdt zijn familienaam te Venlo in
eere.
Zie: Maasgouw 1881, 443, 446a, 1906, 78; Inventaris van het oud-archief der
Gemeente Roermond (nieuwe bewerking), 70; H. O p d e L a a c k , Schenkingen
aan het Weeshuis in Venlosche Courant d.d. 8 en 22 Maart 1924; d e z ., Testament
van Anna Ingenhuys in Nieuwe Venlosche Courant d.d. 7 Aug. 1926; H.
U y t t e n b r o e c k , De straten van Venlo, 49; Stadsrekeningen van Venlo 1540-1577;
J. V e r z i j l , Oude stadshoekjes. De R.-K. Burgerlijke Godshuizen te Venlo in de
Nedermaas, Maart 1931, 91-93; J.J.S. S l o e t e n J.S. v a n V e e n , Register op
de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen (Arnhem
1904), 52.
Verzijl

[Verwer, Nicolaas]
VERWER (Nicolaas), geb. te Amsterdam, priester en pastoor in zijn geboortestad,
overleed aldaar 36 jaar oud 13 October 1647. Hij behaalde aan de universiteit te
Leuven den graad van licentiaat in de theologie. Hij werd kanunnik van het
zoogenaamd haarlemsch kapittel en tevens secretaris, 26 Mei 1641. Hij was ijverig
in de weer voor de belangen der missie, was socius bij de visitatie der staties, enz.
Hij woonde op den Nieuwe-Zijds-Achterburgwal. Hij werd begraven in de Oude Kerk.
Zijn portret komt voor bij F. M u l l e r , Beschr. Catalogus van 7000 portretten no.
5657a.
De Batavia Sacra II, 409 en haar vertalingen stellen verkeerd den datum van
overlijden op 18 October.
Zie: Archief aartsbisdom Utrecht XII, 417; Bijdragen bisdom Haarlem XIV, 29, 32,
40 XV, 331, 339, 344, XVII, 93, XVIII, 279, 314, 315, 344, XXIII, 375, XXX, 170; De
Katholiek LX (1871), 335.
Fruytier

[Verwey, Mr. Simon Andreas]
VERWEY (Mr. Simon Andreas), geb. te Sneek 1812, overl. te Gendringen 1 Dec.
1872, studeerde te Leiden, waar hij 7 Sept. 1829 werd ingeschreven en 20 Apr.
1835 in de rechten promoveerde op een dissertatie De patria potestate secundum
jus hodiernum. Hij zette zich als advocaat in zijn geboortestad neder en werd daar
op 22 Juni 1840 tot procureur benoemd.
Hij was een warm voorstander der liberale beginselen en werd op 11 Dec. 1850
in het kiesdistrict Sneek tot lid der Provinciale staten van Friesland gekozen. In 1851
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werd hij ook als advocaat bij het gerechtshof en de rechtbank te Leeuwarden
ingeschreven. Op 22 Juni 1852 zag hij zich in het district Leeuwarden tot lid der
Tweede Kamer gekozen tegenover het aftredende lid Bieruma Oosting. Hij behoorde
tot degenen, die Thorbecke
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steunden en, toen ten gevolge der Aprilbeweging een conservatieve strooming over
het land ging, werd hij, nadat de Kamer ontbonden was, weder door Oosting
vervangen.
Hij had kort te voren, in Apr. 1853, ontslag als lid der Staten genomen en was
dus buiten alle openbare betrekkingen. In den aanvang van 1855 was hij liberaal
candidaat voor de Tweede Kamer in het district Sneek, maar zijn toen conservatieve
mededinger Wybenga (dl. V, kol. 1149) won het met een kleine meerderheid.
Hij werd wegens den staat zijner gezondheid op zijn verzoek bij Koninklijk besluit
van 8 Sept. 1860 eervol ontslagen als procureur te Sneek en legde kort daarna zijn
advocatuur neder. Hij verhuisde toen naar een droogere lucht, wat zijn leven nog
vrij lang gerekt heeft.
Hij huwde G u a l t h e r a A n n a M a r i a v a n W e s e l .
Hij schreef: Beknopt overzicht van de gemeentewet in haar beginselen en
uitvoering met een beredeneerd alphabet harer bepalingen, door ophelderingen
toegelicht (Sneek 1852).
Ramaer

[Vettewinkel, Hendrik]
VETTEWINKEL (Hendrik), geb. te Amsterdam 20 Oct. 1809, overl. aldaar 8 Mei
1878, kunstschilder. De naam van zijn geslacht is afkomstig van een aldus geheeten
boerenerf gelegen in Salland en wel in de buurschap Hengeveld onder Wijhe
(Register van het Hoofdgeld, kerspel Wijhe, 1723, Staten-Archief Overijssel). Zijn
grootvader was te Amsterdam als scheepstimmerman gevestigd. Ook zijn vader
D i r k V e t t e w i n k e l oefende hetzelfde ambacht uit, maar vestigde zich later als
huis- en scheepsschilder, in welk vak hij ook zijn zoon opleidde. Zijn moeder heette
C l a a r t j e E l i s a b e t h T h e w e s . Reeds op jeugdigen leeftijd beoefende Hendrik
in zijn vrije uren de schilderkunst; in het bijzonder schilderde hij haven-, strand- en
zeegezichten. In 1834 behaalde hij bij de Maatschappij ‘Felix Meritis’ de zilveren
medaille voor het geschilderd moderne beeld en in 1836 voor het geteekend
academiebeeld, benevens een medaille voor een voorstelling van ‘Jan Steen en
zijne huisvrouw’. Zijn niet onverdienstelijk werk trof men omstreeks 1840 veel aan
op tentoonstellingen, zoowel in Holland als in Duitschland. Vele zijner teekeningen
bevinden zich in het Teyler-Museum te Haarlem; het Gem. Archief te Amsterdam
bezit van hem een teekening, voorstellende een wintergezicht, genomen van de
Nieuwe brug te Haarlem (omstr. 1835). Hij signeerde zijn werk: H.V.
In 1851 of 1852 vestigde hij zich in zijn geboorteplaats zelfstandig als
scheepsschilder en verffabrikant en werd zoodoende de grondlegger der thans nog
bestaande fa. H. Vettewinkel & Zonen te Amsterdam, fabrieken van vernissen en
verfwaren.
Hij was gehuwd met N e e l t j e D u i n k e r .
Van zijn hand verscheen nog: Handleiding tot het verkrijgen van de kennis en het
doelmatig gebruik van lakken, vernissen, enz. voor huisschilders (Amsterdam 1858).
Zie: J. I m m e r z e e l J r ., De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche
kunstschilders III (1842), 190; A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches
Künstler-Lexikon II, 786.
Wijnman

[Vial, Jean Baptiste]
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VIAL (Jean Baptiste), geb. waarschijnlijk omstreeks 1720, gest. te Breda 21 Juli
1753, een fransche fortuinzoeker. Blijkens de briefwisseling tusschen den
luit-generaal van politie de Marville en den minister van oorlog graaf d'Argenson
had Vial in Frankrijk reeds veel op zijn kerfstok. Niet alleen viel er op zijn zedelijk
leven heel wat aan
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te merken, maar de geheime politie was ook te weten gekomen, dat hij met een
ander verdacht persoon, die zich den naam gaf van chevalier de Raucourt,
voornemens was binnenkort onder prins Karel van Lotharingen tegen Frankrijk te
velde te trekken. Naar aanleiding daarvan werd hij 27 Apr. 1746 in de Bastille
opgesloten. De Koning stelde zich na eenige maanden echter tevreden met zijn
interneering te Metz. Van daar ontkwam de zich noemende ridder de Vial in Aug.
1747 (lias 5175 van het arch. der St.-Gen.) naar Staats-Brabant, waar hij vergunning
kreeg een Oranje-compagnie op te richten van 200 man. Ook de kapitein-generaal
hechtte 6 Oct. 1747 zijn goedkeuring aan dit besluit. Op 1 Dec. werd hem commissie
verleend als majoor-commandant van een vrij-compagnie (no. 1538 van het
commissieboek v.d.R.v. St.). Een uiterst brutaal stuk werd al dadelijk door hem
uitgehaald door in den nacht van 8 Oct. 1747 den franschen brigadier te Beausobre,
generaal-majoor der huzaren, te Stabroek bij Antwerpen uit zijn bed op te lichten
en als krijgsgevangene naar Oudenbosch te brengen. Van dit ‘meesterstuk’ werden
door gedeputeerden te velde en door den kolonel van Schwartsenberg H.H.M. op
8 en 9 Oct. in kennis gesteld. Deze hechtten nu bij hun resol. van 2 Dec. 1747 hun
goedkeuring aan Vial's voorstel om zijn vrijcorps tot 330 man te voet en 172 te paard
uit te breiden. Voor iederen infanterist zou hem 20 daalders, voor elken huzaar of
dragonder 60 daalders uitbetaald worden. Zelf moest hij hen van wapens en kleeding
voorzien. Daarmee gelukte het hem 15 Jan. 1748 bij Herenthals een transport op
te lichten, dat van Luik kwam en twee fransche regimenten van 900 sabels en
karabijnen moest voorzien. Toen de preliminaire vredesartikelen dat jaar geteekend
waren, werd zijn vrijcorps, evenals dat van baron de Pouilly de Ginvry, in Oct. naar
den kant van N. Limburg buiten het gebied der Staten gevoerd. Vial zelf was echter
achter slot en grendel gezet om zich wegens hem ten laste gelegde euveldaden te
verantwoorden. Er waren klachten ingekomen, dat hij leveranciers van karren,
fourage enz., gidsen en pioniers niet betaald had; verder werd hij beschuldigd de
bevelen van den prins van Wolfenbuttel te hebben veronachtzaamd, een schepen
van Grobbendonck te hebben opgelicht, dien hij cerst na betaling van 100 ducaten
had vrijgelaten. Ook vele bewoners der Oostenrijksche Nederlanden had hij groote
bedragen afgeperst. Het grootste misdrijf was echter dat hij en zijn landgenoot
Pouilly, bij gelegenheid dat zij twee dames op bezoek hadden, wien zij eenige
afleiding hadden willen bezorgen, hun ruiterscharen op elkaar hadden doen afrukken
om een beeld te geven van een echten veldslag. Die manoeuvre was echter zoo
natuurgetrouw geweest, dat 14 paarden en een huzaar ernstig verwond, 7 sabels,
4 pistolen en 4 zadels vernield waren. Het vonnis van den krijgsraad luidde:
ophanging en te pronk stelling van het doode lichaam. Prinses Anna, de gouvernante,
wijzigde het in onthoofding. Uit de Gevangenpoort in den Haag werd hij naar Breda
vervoerd, waar het vonnis aan hem voltrokken werd.
Zie: d e W i t t H u b e r t s , Het einde van een partijganger in de N.Rott. Crt. 5
Nov. 1927; Europ. Mercurius van Oct. 1747 en Jan. 1748; aanteekeningen van
J.C.E. Bartelds.
Kossmann

[Viehoff, Caspar Diederich]
VIEHOFF (Caspar Diederich), geb. te Amsterdam in 1810, overl. te Utrecht 21 Aug.
1860. Hij was luthersch predikant te Monnikendam van 23 Juli 1837 tot 22 Aug.
1847, daarna te Utrecht, en schreef: Palmbladen (Utr. 1849) en Leerrede op
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den gedenkdag der Hervorming (Utr. 1853). Hij vertaalde van K.G.
B r e t s c h n e i d e r , Licht en Leven ... (Amst. 1845), en van E. E y t h , Overzigt der
alg. gesch. van het Christelijk standpunt (Utr. 1856); voorts De wolk met zilveren
rand (een anonyme godsdienstige novelle uit het Engelsch) (Utr. 1853), en dichtte
eenige liederen die in liederenbundels zijn opgenomen.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 340; Alph. naamlijst van boeken enz. (1833-49), 103, 722;
Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-82), 358, 1240, 1343.
Knipscheer

[Vieryn, Simon]
VIERYN (Simon), geb. te Dieppe, terechtgesteld te Amsterdam in Aug. 1572.
In voorjaar 1572 diende hij als matroos op een koopvaarder, welk schip door den
Watergeus Focke Abels genomen werd. Hij werd op diens schip gehouden, daar
men hem anders zou ophangen. Met de Watergeuzen zeilde hij naar Dover, waar
de vloot onder den graaf van der Marck lag, en kwam op een galei te dienen. Op 1
April 1572 was hij bij de inneming van den Briel, kwam later in Rotterdam, Delft en
andere hollandsche steden, werd soldaat in het vendel van Eloy van Rudam en
later bij Diemen gevangen genomen. Op 12 Aug. 1572 werd hij in Amsterdam
verhoord en weldra gevonnist.
Zie over hem: Archief van Amsterdam, Confessiënboek, (1572-78), fol. 16 vo.;
Konst.- en Letterbode (1840), II, 183.
Vogels

[Viëtor, Conradus]
VIËTOR (Conradus), geb. te Aken in 1588, overl. te Haarlem 8 Maart 1657. Hij was
luthersch predikant in 1614 tot 1617 te Leiden en (of?) te Keulen, sedert 1617 te
Haarlem. Zijn vader was luth. predikant te Aken. Hij en zijn geschriften zijn vooral
bekend door zijn strijd met de Doopsgezinden over den kinderdoop. Hij schreef
daarover: Summarisch ende warachtig verhael.... (Haarl. 1628); Korte
waarschouwinge.... (Haarl. 1632); Verdedinge der bewijsredenen voor den doop
der Christenkinderen.... (Haarl. 1640). De Doopsgezinde ‘oudste’ Pieter Jansz.
Moyer heeft daartegen geschreven: Wederleg van Conradi Viëtoris Bewijsredenen
voor der Martinisten Kinderdoop (Haarl. 1632), en: Volger op Conradi Viëtoris
Voorlooper.... (Haarl. 1632).
Zijn portret door Frans Hals in 1644 geschilderd was bij lord Bute te Londen en
is gegraveerd door J. Suyderhoef; een geschilderd portret door een onbekend
kunstenaar was in het bezit van J.W. Enschede.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Grav.
1925), 340 v.; Catalogus der werken .... in de bibl. der Ver. Doopsgezinde gemeente
te Amsterdam (Amst. 1919), 176; Doopsgezinde Bijdragen (1881), 38; S. B l a u p o t
t e n C a t e , Gesch. der Doopsgezinden in Holland enz. (Amst. 1847) I, 325; J.W.
P o n t , Gesch. v.h. Lutheranisme in de Ned. tot 1618 (Haarl. 1911), 534, 544.
Knipscheer

[Vilaen, Philippus]
VILAEN (Philippus), overl. te Rotterdam in Mei 1729, portretschilder. In 1685 komt
hij reeds met zijn vrouw M a r i a v a n H e u s d e n te Rotterdam voor; deze werd
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d.d. 8 Jan. 1723 aldaar begraven (in de begraafacte staat vermeld, dat de schilder
op de Singel over de Luthersche kerk woonde). Twee kinderen uit dit huwelijk werden
te Rotterdam in de Katholieke kerk aan den Steiger gedoopt, n.l. J o a n n a (1685)
en B a r t h o l o m e u s (1689), In 1705 woonde de schilder op de Blaak, bij zijn
overlijden aan de ‘Botersloot voorbij de Verkebrug’; vermogend schijnt hij geenszins
geweest te zijn.
Weyerman noemt Vilaen een ‘goed konter-
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fijtzelschilder’ en vertelt ons dat hij behalve te Rotterdam ook portretten schilderde
in Brabant (Breda, 's Hertogenbosch, Bergen-op-Zoom en Heusden) en Zeeland.
Hij zou gehuwd geweest zijn met de dochter van een koffieschenker uit Breda, ‘die
meer kinderen bezat dan millioenen’.
De werken van Vilaen zijn hoogst zeldzaam. Op de d.d. 6 Nov. 1917 bij Roos te
Amsterdam gehouden veiling werden twee portretten van hem verkocht, een echtpaar
voorstellende in levensgroote borstbeelden, voluit gesigneerd P. Vilaen 1694 (Cat.
no. 74). Hoynck van Papendrecht kwam een portret van een dame van 25- à
30-jarigen leeftijd onder oogen, eveneens voluit gesigneerd (1704), dat lang in
familiebezit te Rotterdam was. Volgens een zich op het Gem.-archief te Rotterdam
bevindende kwitantie schilderde hij in 1685 den makelaar Matthijs van den Abeele
met vrouw en drie kinderen.
Zie: G. v a n S p a e n , Beschrijving van Rotterdam (1713), 423; W e y e r m a n ,
De levensbeschrijving der Ned. konstschilders IV, (1729), 118; C. K r a m m , Levens
en werken der Holl. en Vl. schilders, VI (1861); v a n E y n d e n , I, 296; N a g l e r ,
XX, 255; W u r z b a c h , II, 789; A. H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , De schilder
Philippus Vilaen in Maandschrift De Ned. Leeuw, 35e j. (1917), 246 (met reproductie
van de signatuur) en 284; Twee schilders kwitanties in het Rotterdamsch Jaarboekje
(1929) 120.
Wijnman

[Vinck, Willem Dirksz.]
VINCK (Willem) Dirksz., of V i n k , overl. 1614. Hij was predikant te Voorschoten in
1580, te Noordeloos in 1581, te Valkenburg in 1585, te Katwijk ad. Rijn 1589, te
Kedichen 1599 tot zijn dood. Hij gaf uit het werk van Cornelis Corstensz. (zie deel
VIII, kol. 317).
Zie: H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert (Amst. 1874), 136; Kerkelijk Handboek
(1907), 126, 127, 141, 161, 163; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta II, 192, 205,
207, 218.
Knipscheer

[Vincx, Cornelius]
VINCX (Cornelius), predikheer van het klooster te Antwerpen, geb. 1622, trad in de
orde 3 Mei 1638, overleed plotseling te Lier 2 Juli 1673. P. Vincx was werkzaam
als novicenmeester en werd geroemd als ‘famosus concionator’. 1657 was hij
missionaris te Utrecht. Hij richtte er een fraaie schuilkerk en huis op, geschonken
door de talrijke geloovigen, die wegens zijn goede predikatiën bij hem kerkten. 1670
was P. Vincx sinds 6 jaar te Groot-Zundert als pastoor, na te voren ook in Teteringen
de Katholieken te hebben bij gestaan 1662-64. Namens God. Marquis, provincial
zijner orde, richtte P. Vincx 1671 de broederschap van den Rozenkrans op te
Klein-Zundert. Verkeerd noemt hem K r ü g e r C o r n . Franciscus. Zijn medebroeder
P. Em. Sailly volgde hem 1673 in Groot-Zundert op.
Zie B. J o n g h e , Belgium Dominicanum 241; Archief aartsb. Utrecht IX, 58, 208.
XLIX, 171; Bijdr. bisdom Haarlem XV, 155, 171; Graf-en gedenkschriften van
Antwerpen V, 128; K r ü g e r , Gesch. bisdom Breda IV, 334, 343.
Fruytier

[Visch, Jacques de]
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VISCH (Jacques d e ), geb. te St. Omer, terechtgesteld te 's Gravenhage 3 Augustus
1571.
Op 23 Juni 1571 viel hij voor Emden op de Eems in handen van de Spanjaarden,
toen dezen de vloot der Watergeuzen versloegen. Later werd hij naar den Haag
gevoerd, waar hij van 18 tot 28 Juli 1571 op de Gevangenpoort gevangen zat. Op
dien datum werd hij, op bevel van den graaf van Bossu, door het Hof van Holland
ontslagen. Hij schijnt kort daarna weer gevangen genomen te zijn, want op 3
Augustus 1571 werd hij te gelijk met een anderen Watergeus in den Haag gehangen.
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De scherprechter kreeg later als betaling 2 ponden en twee schellingen.
Zie over hem: S m i t , Den Haag in den Geuzentijd, 151; Algemeene, Rijksarchief,
Holl. Div. Rekg. 2723, fol. 298 vo, 360 vo.
Vogels

[Visscher, Adolf]
VISSCHER (Adolf), geb. te Amsterdam 6 Oct. 1605, overl. aldaar 17 Nov. 1652.
Zijn vader was Adolf Fisscher (zie in dit deel, kol. 256). Hij studeerde te Tübingen
en werd luthersch predikant te Amsterdam Juli 1629. Hem is in 1646 opgedragen
den hoogduitschen Bijbel van Luther nog eens, in het bijzonder voor de luthersche
kerk, te vertalen in het Nederlandsch. De lutherschen in Nederland gebruikten vóór
dien tijd meestal de duitsche bijbeluitgaven en de Biestkens-Bijbels (zie: dl. VII, kol.
133-135). Visscher heeft deze vertaling verbeterd en aldus in 1648 uitgegeven. O.a.
omstreeks 1779 is deze bijbel opnieuw nagezien door de amsterdamsche predikanten
E r i c u s F r e d e r i c u s A l b e r t i (1724-88) en Johannes Klap (zie in dit deel, kol.
522). Toch moet de duitsche Luther-bijbel zich in ons land nog een tijd lang naast
den ‘Visscher-bijbel’ gehandhaafd hebben, want in 1673 verscheen er nog een te
Amsterdam bij de uitgevers Joachim Nosche en Nicolaus von Nosche. De titel van
Visscher's vertaling luidt: Biblia, d.i. de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de
boecken des O. ende N. Testaments, nu van nieuws uyt D.M. Luthers
Hoogh-duytsche Bibel in onse Neder-landsche tale getrouwelijck over-geset, tot
dienst van de christelycke Gemeynten, d'onveranderde Augsburgsche Confessie
toegedaen in dese Nederlanden (Amst., bij R. Dircksz. van Baardt, 1648).
Zijn lijkrede door E l i a s T a d d e l verscheen in druk (Amst. 1653).
Zijn portret is gegraveerd door J. Brouwer naar Chr. Dusart.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 83, 341 v.; d e z , Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh.
1921), 100, 102 v., 139, 200; 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), 53, 73, 79, 92, Bijl. 122 v.; Catalogus der
Bijbeltentoonstelling .... ([Amst.] 1914), Inl., blz. XXVI v., 66-71, 108-110,123; H.
v a n D r u t e n , Gesch. d. Ned. Bijbelvertaling (Leiden 1896), 512-518, 666-668;
Bibliotheca theol. et philos. (Ludg. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 801 (no.
949).
Knipscheer

[Visscher, Mr. Gerardus Anthony]
VISSCHER (Mr. Gerardus Anthony), geb. te Utrecht 27 Sept. 1762, overl. aldaar
14 Jan. 1827, was de zoon van Mr. B a r t h o l o m e u s W i l l e m V i s s c h e r en
Anna Elisabeth van Hengst.
Men vindt niet, dat hij te Utrecht als student is ingeschreven, hoewel hij daar toch
zeker gestudeerd heeft. Hij promoveerde er in de rechten 14 Juni 1784 op een
dissertatie De causis actionum quibus quisque persequitur quod sibi debetur.
Hij werd als Patriot betrokken in de onlusten van 1786 en 1787. In Aug. 1786
werd hij benoemd tot lid van den raad van Utrecht en in Sept. 1787 na den intocht
van het pruisische leger werd hij als zoodanig geremoveerd. Door het hof te Utrecht
werd hij schuldig verklaard aan het crimen laesae majestatis et perduellionis en zijn
goederen verbeurd verklaard.
In Jan. 1795 werd hij weder lid van de municipaliteit van Utrecht en werd het
genoemde arrest van het hof vernietigd. Op 6 Mei d.a.v. werd hij door die

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

municipaliteit naar de Staten-vergadering der provincie Utrecht afgevaardigd. Op 6
Juli werd hij tot lid van Gedeputeerde
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staten gekozen. Van 15 tot 29 Juni en van 19 Oct. tot 2 Nov. 1795 was hij president
der Staten. Op 13 Aug. werd hij lid van het Comité tot de zaken van het provinciale
hof. Op 27 Jan. 1796 werd hij in het kiesdistrict Utrecht 2 gekozen tot lid der Nationale
Vergadering. Hoewel een bekwaam jurist, trad hij hier niet op den voorgrond. Op 2
Aug. 1797 werd hij herkozen en op 15 Sept. d.a.v. werd hij gekozen tot lid van de
tweede commissie van 21 tot het ontwerpen eener constitutie. Deze commissie was
niet gereed met haar ontwerp toen de staatsgreep van 22 Jan. 1798 een andere,
hoofdzakelijk naar fransch model, invoerde. Toen hem eenige dagen later de
verklaring van afkeer van het stadhouderlijk bestuur, het federalisme, de aristocratie
en de regeeringloosheid voorgelegd werd, weigerde hij evenals 40 zijner
ambtgenooten de onderteekening daarvan. Hij werd daardoor van het lidmaatschap
der vergadering uitgesloten.
Na den staatsgreep van 12 Juni 1798 was hij een der 8 leden, die wel voor 22
Jan. maar niet van dien dag tot 12 Juni lid der vergadering geweest waren, welke
in het nu Constitueerende Vergadering genoemde lichaam werden opgenomen. Hij
was haar laatste president, van 23 tot en met 31 Juli.
Op 15 Juli 1798 werd hij niet gekozen in het nieuwe Vertegenwoordigend Lichaam.
Bij een verdrag, 5 Jan. 1800 gesloten tusschen onzen gezant te Parijs
Schimmelpenninck (dl. IV, kol. 1225) en den franschen minister van Buitenlandsche
Zaken Talleyrand werden de enclaves in Staats Brabant, die niet tot Nederland
behoorden en die in 1794 door Frankrijk veroverd waren, aan de Bataafsche
republiek afgestaan. Visscher werd met ingang van den datum van overdracht, 8
Maart 1800, tot administrateur van deze enclaves benoemd.
Na den staatsgreep van 19 Sept. 1801 werd hij door het Staatsbewind op 17 Oct.
d.a.v. benoemd tot lid van het uit 35 leden bestaand Wetgevend Lichaam. In verband
daarmede werd hij met ingang van 15 Juni 1802 ontheven van zijn betrekking bij
genoemde administratie.
In Maart 1803 werd hij met ingang van 1 Apr. d.a.v. benoemd tot hoofdschout
van Utrecht, een rechterlijke betrekking. Hij bleef dit tot 22 Juni 1808, toen hij
benoemd werd tot hoofdofficier te Amsterdam, welk ambt hij 6 Juli d.a.v. verwisselde
met dat van procureur des Konings en substituut-fiscaal der middelen te lande. Hij
bleef dit tot de inlijving bij Frankrijk en heeft later geen landsbetrekkingen meer
bekleed.
Hij huwde 7 Apr. 1799 J a c o b a M a r i a B o o g a e r t v a n A l b l a s s e r d a m ,
geb. in 1769, overl. 2 Sept. 1806, bij wie hij 3 zonen had.
Ramaer

[Visscher, Volkhard]
VISSCHER (Volkhard), geb. te Enkhuizen omstr. 1640, overl. te Amsterdam 14 Juni
1678. Hij was luthersch predikant te Rotterdam van 1661 tot 1670, toen hij (hoewel
beroepen naar Leiden) als adjunct-predikant naar Amsterdam ging. M e y n d e r t
H o p p e , predikant te Rotterdam, schreef: Lijckdicht op het .... afsterven van ds.
Volcardus Visscher (1678). Hij schreef: Lijkklagt op C. Hoppe (1670); Predikatie ter
inwijding der Nieuw Luthersche kerk (Amst. 1671); Verstooringe des satans-rijck ....
door een liefhebber van Godts Kerck (Amst. 1678); Laetste predikatie.... bewerkt
door A.G. V e l t e n (Amst. 1678); Waere geschapenheyt van de Hemelvaert....
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten
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enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh. 1925), 342; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk
in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 140-143; 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), 80, 103-114, 195, Bijl., 89-96, 98, 122.
Knipscheer

[Vladeracken, Christophorus]
VLADERACKEN (Christophorus), geb. omstr. 1520, natuurlijke zoon van G e r a r d ,
ridder, heer van Geffen, overl. te 's Hertogenbosch 15 Juli 1601.
Hij bekwaamde zich te Leuven, waar hij in 1545 promoveerde, in de klassieke
letteren en werd omstreeks 1551 aangesteld als conrector van het college te
Amersfoort. In 1559 ging hij over naar de latijnsche scholen te 's Hertogenbosch,
waar hij gedurende 40 jaar onderwijs gaf in de latijnsche, grieksche en hebreeuwsche
talen en in de welsprekendheid. De laatste 10 jaar bestuurde hij dit college als rector.
In deze functie schreef hij de in 1593 uitgegeven Leges scholae Ducis-Sylviae.
Verder zijn nog van hem verschenen: Apotheosis, sive Carmen funebre in Georgii
Macropedii obitum (Antw., G. Silvius, 1565); Enchiridion selectarum precum ('s
Hertogenbosch, J.v. Turnhout, 1583); Epitome Dialectices Aug. Hunnaei ('s Hert.,
J. Scheffers); Polyonyma Ciceroniana, vario indice (Antw., J. Moretus, 1597; hiervan
verscheen nog een andere druk in 1610 en 1625); Formulae Ciceronianae, Epistolis
conscribendis utilissimae (Antw., Chr. Plantijn, 1586); Flores M. Accii Plauti comici
selecti (Antw., J. Moretus, 1597). Nog werd in 1619 van hem te Douai gedrukt:
Veterum Philologiae Oecononomiae, sive introductio ad congressiones familiares,
ex Plauto et Terentio in locos communes tributa.
Uit zijn huwelijk met C h r i s t i n a B e l l a e r t s Aertsdr. had hij de volgende
kinderen: Petrus (dl. IV, kol. 1393); A n n a ; A r n a u t , schout van het kwartier
Maasland en der stad Oss; Mr. Jan, die volgt; S y b i l l a , geh. met Goeswijn van
der Burcht Eynbertszn.
Hij werd begraven in de St. Janskerk te 's Hertogenbosch, waar zijn grafzerk nog
aanwezig is.
Zie: Hand. Prov. Gen. N. Br. 1910, 210; C o p p e n s , Gesch. Bisd. 's Hertogenb.
II, 347; S c h u t j e s , Gesch. Bisd. 's Hertogenb. III, 667, IV, 410; P a q u o t ,
Memoires, I, 323 e.v.
Cunen

[Vladeracken, Mr. Jan]
VLADERACKEN (Mr. Jan), bijgenaamd F l o r a g e r , geb. te 's Hertogenbosch,
zoon van Christophorus, die voorgaat, en C h r i s t i n a B e l l a e r t s Aertsdr.
Hij was, evenals zijn vader en zijn broeder Petrus, zeer ervaren in de klassieke
letteren. Daarbij was hij mede zeer bedreven in de toonkunst. Van hem verscheen:
Calvinus, Dialogus Poëticus ('s Hert. J. Scheffers, 1582); Epigramma in laudem
Civitatis Sylvae-ducensis; Epigr. in laud. Domini Helmondani; De observatione Arcis
Helmondanae (alle drie te 's Hert. J. Scheffers); Carmina quaedam et Proverbia
magis obvia, cum nonnullis moralibus Dialogis (Antw. 1617).
Zie: J.F. F o p p e n s , Bibliotheca Belgica, II, 645; P a q u o t , Memoires, I, 327.
Cunen

[Vlieger, Simon de]
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VLIEGER (Simon d e ), schilder en etser, is te Rotterdam geb. en in Weesp 13 Maart
1653 gestorven. Hij was een leerling van Willem van de Velde, den Ouden,
waarschijnlijk ook van Jan en Julius Porcellis, en leeraar van den jongeren Willem
van de Velde en van Hendrik Dubbels. Hij huwde 10 Jan. 1627 met A n n a G e r r i t s
v a n W i l l i g e . In 1634 was hij in het gilde te Delft in 1638 woonde hij in Amsterdam,
waar hij 5 Jan. 1643 het burgerrecht verwierf.
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In 1642 schilderde hij de vleugels van het nieuwe orgel van de Groote Kerk te
Rotterdam, waarvoor hij in 1645 2000 gulden ontving. In 1788 werd dit orgel
verplaatst en de vleugels zijn verdwenen (zij stelden voor koning David met andere
figuren) Den 4. Jan. 1648 beloofde hij voor de Nieuwe Kerk te Amsterdam de
ontwerpen voor de te beschilderen vensters aan de Zuidzijde te leveren voor 6000
gulden. De V. was een veelzijdig talent, hij schilderde landschappen, genrestukken
en portretten, vooral echter zeegezichten, hij etste landschappen en dieren, teekende
boomen. Vondel bezong zijn dood in een gedicht. Tot zijn navolgers behoorde P.
Mulier Sr. In het begin van zijn loopbaan geeft hij, die oorspronkelijk uit de school
van Vroom kwam, rotskusten en stormachtige zeeën weer, daarna grauwe
zeestukken met groenbruine schaduw in het water op den voorgrond, daarachter
schittert een zilverachtige lichtstreep, op den achtergrond ziet men schepen in
grauwen nevel. Ook zijn zeegezichten hebben een grauwgelen en zilverachtigen
toon. Hij is rustiger en weeker van vormen dan v. Goyen, zijn voorwerpen zijn
rondgevormd door licht en schaduw. Een, voor een landschapsschilder eigenaardig
onderwerp is de terugkeer van den valkenjager, te Amsterdam, en het schip van
Petrus in Göttingen, dat onder invloed van Rembrandt staat. In zijn latere zeestukken,
dikwijls zeeparaden voorstellende, zoekt hij naar sterkere afscheidingen van licht
en donker en brengt door het streng achter elkaar stellen van de schepen op een
rustige zee, sterke afscheidingen in de ruimte.
Schilderijen van zijn hand, bevinden zich te Amsterdam, Rijksmuseum: terugkeer
van den valkenier, riviergezicht, zeeslag tusschen Hollanders en Spanjaarden, 12
Sept. 1631; Rotterdam, Boymans: kalm water, boschrand met beek; 's Gravenhage,
Mauritshuis: strandgezicht; Budapest, Nat. Gallery: strand te Scheveningen; Berlijn,
Kaiser Friedr. Mus.: lichtbewogen zee; Berlijn, verz. Kappel: strand bij Scheveningen;
Brussel, coll. J.W. Wilson: Het Hollandsch Diep bij den Moerdijk; Kassel, Mus.:
Hollandsche kust; Kopenhagen, Museum: de Maas bij Rotterdam, drie zeegezichten;
Dresden, Museum: stormachtige zee; Göttingen: storm op zee (naar Rembrandt),
een dergelijk schilderij is er ook in de stiftsverzam. Meek; München, Oude
Pinacotheek: Fort Bath in de Schelde, bewogen zee met havenhoofd; Parijs, Louvre:
kalme zee; Petersburg, Hermitage: aankomst van Prins Willem van Oranje in
Vlissingen, zeegezicht, gezicht op Middelburg; Schwerin, Museum: twee
zeegezichten (stille zee met aan beide kanten een groep schepen, bewogen zee
met havenhoofd); Stockholm, Museum: schepen in kalme zee, jagers in een bosch;
Weenen, K. Museum: aankomst van den Prins van Oranje in Amsterdam 1649; ald.,
verz. Lichtenstein: rotslandschap, boschlandschap, oorlogsschepen op stormachtige
zee; ald., coll. Stummer: boschlandschap; ald., coll. Lippmann-Lissingen: zeegezicht;
ald. coll. Politzer: stad aan rivier; Hamburg, Kunsthalle: bolwerk met aanlegsteiger
voor een rivier; Philadelphia, coll. Widener: strand met vischverkoop; London,
Bridgewater House: strandgezicht; St. Petersburg, coll. Semenoff: licht bewogen
zee met jacht; Hannover, Museum: hevig bewogen zee; New-York, Metropol.
Museum: stille zee met visschers en schuiten en roeiboot. Andere schilderijen
bevinden zich in de musea te Antwerpen, Augsburg, Cambridge (Fitz
Williammuseum), Frankfort enz.
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Teekeningen van zijn hand bevinden zich te Amsterdam, Rijks Prentenkabinet: vier
zeegezichten, een 12-tal landschappen, ruitergevecht bij een stadspoort, het huis
te Brederode, dorpskerk; ald., Mus. Fodor: strand met vele figuren, stadsgracht;
Haarlem, Mus. Teyler: duinen, 3 stuks boschrand, watermolen, berglandschap,
omstreken van Arnhem, (aan hem toegeschreven worden aldaar: schepen op rivier,
strand, Zuiderzee, zeegezicht); Rotterdam, Boymans: 5 stuks riviergezichten, Huis
ter Gouw; Brussel, coll. de Grez: Amersfoort; in de vroegere verzam. Köster te
Leipzig: strand; Bremen, Kunsthalle: boerenhof; Londen, Britsch Museum:
verscheidene; ald., verz. Sir Rob. Witt, drie stuks, o.a. visschers aan het strand;
Haarlem, verz. Koenigs: strand; Leiden, Prentenkabinet: twee stuks; Amsterdam,
vroeger in de verzam. Six: gezicht op Rhenen; Maartensdijk, verz. Lugt; 's
Gravenhage, Hofstede de Groot: landschap; Dresden: twee boschgezichten;
Weenen, Albertina: rivierlandschap, schip in ruwe zee, oude kerk in landschap,
rotslandschap, herberg aan rivier met vele figuren; Leipzig, Prentenkabinet: strand
met visschers, die hun vangst uitspreiden; Frankfort, Städ. Instit.: ruïne aan het
water met op den voorgrond een boot met een man; Berlijn, Prentenkabinet:
zeehaven; New-York, verz. Pierpont Morgan: Scheveningen.
Hij etste een paar landschappen, maar zijn belangrijkste werken in deze techniek
zijn zijn dieren, die voor dit onderwerp tevens tot de vroegste in de holl. kunst
behooren; hij hanteert de etsnaald los, zonder in zijn teekening iets van het levendige
der dieren in te boeten. Hij maakte een twintigtal etsen: een beek, dorp met twee
torens, open plek in een bosch, landtong, transport van graan, boschje aan kanaal,
begroeide heuvel, herberg, oude burcht, visschers van Scheveningen en een reeks
dieren, n.l. hazewind en loopende hond, twee hazewindhonden, het grazende paard,
karrepaard, schapen, varkens, ganzen, kalkoenen, geiten, hond aan een ketting.
Naar zijn ontwerpen graveerden: C. Josi, W. Unger, W. Hecht, F.L. Busby,
Dequevauvillers, C. Queborn, C. van Dalen, Th. Matham, P.C. Canot, J. Ossenbeeck,
S. Savry, P. Nolpe, Ploos v. Amstel, G. Greuse, Bougeau, W. Rohr, D.v. Bremden.
Ook ontwierp hij illustraties voor: J. C a t s , 's Werelts Begin, Midden en Eynde
besloten in den Trou-ringh enz. (1637) en voor C. B a r l a e u s , Medicea Hospes
(1639).
Zie: A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (Leipzig 1910), II, 803, III, 173;
A.M. H i n d , A short history of engraving and etching (London 1921), 193, 170, 357;
P. K r i s t e l l e r , Kupferstich und Holzschnitt in 4 Jahrh. (Berlin 1921), 365; A.
H o u b r a k e n , De Groote Schouburgh der Nederl. Konstschilders en schilderessen
(Amst. 1718-29), II, 325; C. I m m e r z e e l , De Levens en werken der holl. en vl.
kunstschilders enz. (Amst. 1843), III, 202; H. K r a m m , De levens en werken der
holl. en vl. kunstschilders (Amst. 1857-64), VI, 1780, suppl. 163; G.K. N a g l e r ,
Neues allgemeines Künstlerlexikon (München 1835-52), 461, 463; G.K. N a g l e r ,
A. A n d r e s s e n u.C. C l a u s z , Die Monogrammisten (München 1871-79), II, 1109;
A. B a r t s c h , Le peintre-graveur (Weenen 1803), I, 21; Ch. B l a n c , Manuel de
l'amateur d'estampes, (Paris, 1854-90), IV, 164; E. D u t u i t , Manuel de l'amateur
d'estampes (Paris 1881-88), 532; R. W e i g e l , Suppl. au peintre-graveur d' A.
Bartsch (Leipzig 1843), 3; Fr. D.O. O b r e e n , Archief voor Nederl. Kunstgeschie-
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denis 1877-87, I, 6, 30, VII, 22; W a a g e n , Treasures of art in Great Britain (London
1854-57) I-IV; G. H o e t , Catalogus of naamlijst van schilderijen met derzelver prijzen
(Haag 1752) I, II; P. T e r w e s t e n , Catalogus of naamlijst van schilderijen met
derzelver prijzen sedert 27 Aug. 1752 tot 21 Nov. 1768 (Haag 1770); P. H a v e r k o r n
v. R i j s e w i j k in Oud-Holland 1891, 221, 1893, 229; F. M u l l e r , De Nederl.
Geschiedenis in platen (Amst. 1863), no. 1793, S. 1822 B.; A. B r e d i u s ,
Künstlerinventare, Z. 63, G. 354*, H. 356-58, G. 363*, G. 406, G. 422, G. 423*, G
424*, G. 425*, G. 550, 626, G. 698, G. 1050, G. 1053, G. 1135, G. 1241, G. 1248,
G. 1249, G. 1590, G. 1621*, G. 1635*, G. 1637, U. 1643, U. 1688, G. 1826*, U.
1972*, G. 2142, G. 2143*; E.W. M o e s e n v.d. K e l l e n , Aanteekeningen Rijks
Prentenkabinet te Amst. afd. schilders; J. V o g e l , Handzeichnungen und Entwürfe
älterer Meister in der Städt. Samml. zu Leipzig (Leipzig) XXI; Stift u. Feder I, 1927,
45; P. B r e m m e r , Beeldende Kunsten III, 187; K. Z o e g e v o n M a n t e u f f e l ,
Die Niederl. Radierung (München 1925), 88; L. B i n y o n , Dutch etchers of the
XVIIth century (London 1895), 43, 53; E. P l i e t z s c h in Zeitschr. Bild. Kunst XXVII,
1916, 142; Ch. B l a n c , Histoire des peintres éc. holl. I; Ch. T a r d i e u in Gaz. des
Beaux Arts 1873, II, 338; Zeitschr. Bild. Kunst 1886, 18; W. B o d e , Die Grossherzogl.
Gemäldesamm. zu Schwerin (Wien 1891), 114; Gemälde alter Meister der
grossherzogl. Samml. im Museum zu Schwerin herausgegeben J. M ö h r i n g
(Lübeck), 65; W.R. V a l e n t i n e r , The Hudson Fulton celebration (New York 1909)
I, 142; Rec. Basan I, 155; coll. Semenoff (Petersburg 1906) LXVI; Meisterw. Galerie
Cassel; Cat. Gemälde Gal. des Kaiser Friedrichs Museum zu Berlin II, 234; Die
Kaiserl. Königl. Gemälde Galerie in Wien 1886, I, 24; H. J a n t z e n in Onze Kunst
1910, II, teg. 112, 111; Cat. of paintings of P.A.B. Widener 1885-1900, II, 279;
Stafford Galleries IV, 85; Gal. Lebrun II; L a f e n e s t r e e t E. R i c h t e n b e r g e r ,
La Hollande, 44; W. B o d e , Die Gemäldesamml. des Herrn Marcus Kappel (Berlin
1914), 35; Annales du musée, Paysages II, 13 en 2e ed. IV, 48; Die Gemäldesamml.
Joh. Wesselhoeft in Hamburg (Wien 1886), 16; Samml. Holl. Meister des XVII. Jahrh.
in der Kunsthalle zu Hamburg, 20; J. B y a m S h a w in Studio, Aug. 1929; Inventaire
des dessins et aquar. donnés à l'état belge par Mme de Grez (Bruxelles 1913), no.
3917; F r . B e c k e r , Handzeichn. alter Meister (Leipzig 1922), 23; G. P a u l i ,
Zeichnungen alter Meister in der Kunsthalle zu Bremen (Frankfort 1914) I, 29; O.
H i r s c h m a n n in Cicerone 1916, afb. 3; W.R. V a l e n t i n e r e n W. B o d e ,
Handzeichnungen Holl. Genremaler (Berlin 1907), 14; Cat. Pierpont Morgan 1912,
181; H. L e p o r i n i , Die Stilentwickelung der Handzeichn. XIV-XVIII Jahrh.
(Wien-Leipzig 1925), 233; K. W o e r m a n n , Handzeichn. alter Meister im Königl.
Kupferstichkab. zu Dresden VII, taf. 12, 13; J.H.J. M e l l a a r t , Dutch drawings of
the 17th century (London 1926), 65; W. B o d e , Die Meister der holl. u. vläm.
Malerschulen, (Leipzig 1917), 248-52; cat. R.W.P. de Vries, F. Muller, G.B. Boerner
en anderen.
J.M. Blok

[Vlierden, Daniël van]
VLIERDEN (Daniël v a n ), zoon van D a n i ë l , schepen te 's Hertogenbosch en
A g n e s H o o r n k e n s Jansdr., was in 1515 klerk van de haardstedentelling, 1521
notaris, lid der Illustre O.L.V. Broederschap, 1531-46 meester en rector van
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het Groote Gasthuis van den Bosch, was in 1541 zeventig jaren, dus geb. omstr.
1471. Hij stierf in den Bosch 1546. Eerst gehuwd met B e a t r i x , dan met J o h a n n a
d e W o l f f Lambertsdochter. Uit het laatste huwelijk vier kinderen.
van Beurden

[Voecht, Jacobus de of Jacobus de Traiecto of Jacobus Traiecti]
VOECHT (Jacobus d e ) of J a c o b u s d e T r a i e c t o of J a c o b u s T r a i e c t i ,
gewoonlijk J a c o b u s T r a i e c t i a l i a s (d e ) V o e c h t . Van zijn leven is weinig
bekend: wij moeten ons tevreden stellen met enkele gegevens, hier en daar in zijn
straks te noemen Narratio verspreid liggende en in officieele documenten bewaard
gebleven. Hij heeft een autobiographie geschreven of althans het plan gehad die
te schrijven; doch wij bezitten haar niet. Jacobus de V. behoorde tot een oude
aanzienlijke regeeringsfamilie te Utrecht. Hij werd aldaar omstreeks 1423 geboren
en was een zoon van J a c o b u s d e V o e c h t v a n R y n e v e l t , van 1416 tot
1433 schepen der stad, in 1436 maarschalk van Eemland en 21 Febr. 1440
overleden; de moeder heette F r e d e r i c a D i r c k s d o c h t e r R u y s c h . In 1450
werd Jacobus jun. te Zwolle definitief in de Broederschap des gemeenen levens
opgenomen en werd hij lid van het zwolsche fraterhuis (‘Domus Sancti Gregorii’),
na in het begin van zijn noviciaat een tijdlang ernstig ongesteld te zijn geweest
(‘multum infirmabar, quasi ad mortem’, zooals hijzelf mededeelt). Met een
medebroeder, Jacobus (de) Goch, bracht hij de zomermaanden van hetzelfde jaar
1450 in devotie door in de z.g. ‘Kluis’, een aan de fraters toebehoorend buitenverblijf,
gelegen tusschen Zwolle en Hattem te Schelre bij den Boldenberg. In welk jaar hij
tot priester gewijd werd weten wij niet; in ieder geval vóór 1465, wanneer in een
oorkonde van 7 Oct. hij (‘Jacobus Vaicht de Traiecto’) als zoodanig vermeld staat.
In het fraterhuis te Zwolle had hij onder het rectoraat van Albert van Calcar
(1457-1482) een dubbele werkzaamheid: hij was, ten minste tijdelijk, particulier
secretaris van den rector, en werd op meer gevorderden leeftijd provisor, een
invloedrijke betrekking, die hij tot zijn dood vervulde. Als provisor moest hij met de
bestuursleden voornamelijk toezicht houden op het materieele van het huis en op
zijn roerende en onroerende goederen. Waarschijnlijk na het overlijden van Albert
van Calcar (4 Mei 1482) kwam hij met den titel van procurator aan het hoofd te staan
van de Domus pauperum, een stichting te Zwolle, bestuurd en beheerd door de
broeders van het fraterhuis en ten doel hebbende om aan minvermogende knapen
die de stadsschool bezochten huisvesting en voedsel te verleenen. ‘Als
godsdienstig-zedelijke inrichting’ - schrijft A c q u o y - ‘stond de stichting onder het
oppertoezicht van den bisschop; als inrichting voor armen kon zij zich niet geheel
onttrekken aan dat van de regeering der stad’. Wij kunnen niet nagaan, of de Voecht
het ambt van procurator tot zijn dood heeft bekleed dan wel of hij het om hoogen
leeftijd en in het belang van de hem toevertrouwde jeugd eerder heeft moeten
neerleggen. Naar gissing is hij tusschen 1503 - toen was hij tachtig jaren oud - en
1510 gestorven. ‘Zoolang echter het necrologium van het zwolsche fraterhuis niet
is teruggevonden, zullen wij omtrent den juisten dag en het jaar van zijn verscheiden
steeds in het onzekere blijven’ (S c h o e n g e n ). Hij had één zuster, E l i z a b e t h ,
non in de Sint Servaasabdij te Utrecht en daar overl. 11 Oct. 1439. De volgende
broeders worden opgegeven: J o h a n n e s , 2 Juli 1432 overl,; F r e d e r i k , in 1466
schepen van Utrecht
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en overl. in 1495; H e n d r i k , in 1511 overl.; en S w e e r , kameraar der stad Utrecht.
Jacobus de V. heeft geschreven: Narratio de inchoatione status nostri et deinde de
fratribus huius domus nostre, d.i. van het fraterhuis te Zwolle; een werk, tusschen
1490 en 1500 vervaardigd en sedert 1816 in handschrift (geen autograaf, maar een
kopie, voltooid na 1503) te 's Gravenhage berustende op de Koninklijke bibliotheek.
De Narratio is geen ‘kroniek’ in den eigenlijken zin des woords, doch een verzameling
van stichtelijke levensbeschrijvingen van broeders uit het zwolsche huis; tegelijk
bespreekt zij de oprichting en ontwikkeling daarvan, benevens die van een menigte
dergelijke gestichten. Zij is met de noodige akten en bescheiden onder den beneden
in de literatuuropgave vermelden titel door M. S c h o e n g e n uitgegeven in de
Werken van het Historisch genootschap, 3de serie, no. 13,
Zie: G.H.M. D e l p r a t , Verslag omtrent eenige handschriften, in de Kon. Haagsche
boekerij berustende, meest betrekkelijk de fraterhuizen en derzelver eersten stichter
Geert Groete, in het Archief voor kerkel. gesch., inzonderheid van Nederland VI
(Leid. 1835), 277-302; d e z ., Verhandeling over de broederschap van G. Groote
en over den invloed der fraterhuizen, 2de dr. (Arnh. 1856), 344; J.G.R. A c q u o y ,
Het klooster te Windesheim en zijn invloed I (Utr. 1875), 23 de aant., 88 aant. 5,
221 aant. 4; d e z ., De kroniek van het fraterhuis te Zwolle in de Verslagen en
Mededeelingen der Kon. akademie van wetenschappen, afd. Letterkunde, 2de
reeks, IX (Amst. 1880), 4-42; M. S c h o e n g e n , Die Schule van Zwolle von ihren
Anfängen bis zu dem Auftreten des Humanismus (Freiburg in der Schweiz 1898),
Vorwort, X-XIII; d e z ., Jacobus Traiecti alias de Voecht, Narratio de inchoatione
domus clericorum in Zwollis (Amsterd. 1908), inleiding, I-CCXIV; tekst Narratio,
1-212, voorafgegaan door: plattegrond van het clerkenhuis met zijn belendingen
(met toelichting) en bijlagen, 215-540.
Brinkerink

[Vogedes, Theodorus]
VOGEDES (Theodorus), priester, overleed plotseling als pastoor te Kralingen ten
gevolge van een onvoorzichtige mededeeling van een droevige familietijding, 23
April 1786. Hij was eenige jaren werkzaam als kapelaan op het begijnhof te
Amsterdam, waar hij 7 April 1768 door het stadsbestuur werd toegelaten. 4 April
1776 kwam hij als pastoor te Kralingen. Onder meerdere pastoorsportretten aldaar
op de pastorij bewaard komt ook het zijne voor, een rijzige sterk en flink gebouwde
figuur, naast dat van zijn voorganger pastoor Joh. Mulder van Zutphen (dl. VI, kol.
1040).
Zie: De Katholiek (1870) LVIII, 378-379; Bijdr. bisdom Haarlem XIV, 187, XXII,
48.
Fruytier

[Vogelsanck, Joannes van (1)]
VOGELSANCK (Joannes v a n ) (1), peyburgemeester 1496 en 1501, richter te
Venlo 1515-1527, zoon van J o a n n e s , schepen van Venlo 1485-1505, en
K a t r i j n e W e g g e n . Zijn huis op de Groote Kerkstraat te Venlo wordt in 1529 in
de gerechtsprotocollen vermeld. Hij wordt 3 Nov. 1508 en 24 Febr. 1524 met zijn
moeder en zuster K a t r i j n e , gehuwd met Andreas van Schoelschten, in
overdrachten van Venlo vermeld.
Zie: Maasgouw (1926), 63-64; Gerechtsprotocollen van Venlo op het rijksarchief
te Maastricht.
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[Vogelsanck, Joannes van (2)]
VOGELSANCK (Joannes v a n ) (2), overl. te Venlo in 1603, zoon van Petrus (die
volgt) en van M e c h t i l d i s K i e s p e n n i n c k , verhief 10 Juni 1558 als hulder
zijner moeder het goed de Hofacker te Baarlo. Den 12. Jan. 1566 bezwaarde Jasper
Hoen den tol te Venlo met een rente van
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48 gulden aan Johan Vogelsanck, te lossen in 6 jaren met 1400 gulden. Joannes
van V. was rentmeester in 1565 en schepen 1570-1578, 1586-1603. Als medicinae
doctor was hij 28 Juni 1586 een dergenen, die het verdrag van overgave der stad
Venlo aan Alexander Farnese hertog van Parma onderteekenden. Sedert 9 Juli
1586 was hij regeerend burgemeester en ook in 1597. Hij woonde op de Groote
Kerkstraat in het huis Vogelsanck-Boener, meer bekend onder den naam van huis
Schreurs, dat zijn dochters 21 Jan. 1623 verkochten aan de echtelieden Henricus
Wolters en Catharina van Tegelen. Hij was gehuwd met G r i e t g e n of
M a r g a r e t h a I n g e n h u y s . Zijn kinderen waren o.a.: M a r i a , gehuwd met
Winand van Oeijen (geb. 1561, overl. te Leuth bij Venlo 29 Mei 1616) en
E l i s a b e t h , welke 1617 weduwe was van den raadsverwant en peyburgemeester
(in 1603) Henricus Boener.
Zie: Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXXI (1894), 159,
XXXIII (1896), 263; Maasgouw (1880), 414, (1881), 446a, 447, (1898), 49, (1905),
2, (1906), 80, (1926), 64; L.J.E. K e u l l e r , Geschiedenis en beschrijving van Venlo,
93, 94, 266; Schepenbrief no. 1943 op het stadsarchief van Venlo; overdrachten
van Venlo d.d. 9 Nov. 1622, 21 Jan. en 7 Juli 1623 en 9 Maart 1633 op het rijksarchief
te Maastricht; J.J.H.M. V e r z i j l e n 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),
52.
Verzijl

[Vogelsanck, Joannes van (3)]
VOGELSANCK (Joannes v a n ) (3), overl. te Venlo 12 Maart 1635, zoon van
G e r a r d u s V. en M a g d a l e n a P u t e a n u s , was rentmeester van Venlo in
1625, legde 12 Maart 1635 op zijn sterfbed de verklaring af, dat de kinderen van
zijn zwager Gerard Daers zaliger niets meer te vorderen hadden noch van hem
noch van zijn kinderen. Hij was gehuwd met M a r i a v a n B e r i n g e n en
hertrouwde 18 April 1616 met B a r b e r a D i e t h e r , met wie hij herhaaldelijk in de
overdrachtsregisters van Venlo voorkomt. Uit deze registers blijkt, dat hij veel huizen
en landerijen bezat, kocht of verkocht. Van zijn kinderen vermeld ik: S o p h i a ,
huwde 26 April 1633 met Matthias Sweijns, welke 11 Juli 1644 werd aangesteld tot
provisor der weezen, wat hij bleef tot zijn dood 24 Dec. 1654; en M a r g a r e t h a ,
ged. 4 April 1622, overl. in 1663, huwde 14 April 1652 Conrardus Duycker, medicinae
doctor (vgl. artikel Wilhelmus D. in dit deel, kol. 212).
Zie: Maasgouw (1920), 58; J.J.M.H. V e r z i j l e n 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),
53; Schepenbrieven no. 309 en 325 op het stadsarchief van Venlo; overdrachten
van Venlo, o.a. d.d. 24 April 1619, 9 Maart 1633, 26 Aug. 1634 en 12 Maart 1635
op het rijksarchief te Maastricht; Stadsarchief no. 173; Genealogie Puteanus in
handschrift op het stadsarchief van Venlo.
Verzijl

[Vogelsanck, Joannes van (4)]
VOGELSANCK (Joannes v a n ) (4), geb. omstr. 1575, overl. te Venlo in of kort na
1648, zoon van P e t r u s V. en E l i s a b e t h P u t e a n u s , bezocht in 1587 de
stadsschool te Venlo, werd 28 Jan. 1608 in plaats van den overleden Gerard van
Vogelsanck tot kerkmeester aangesteld; 10 Nov. 1629 deed hij den eed als
raadsverwant, onderteekende mede 4 Juni 1632 de overgave van Venlo aan Frederik
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Hendrik, was peyburgemeester in 1633 en bleef raadsverwant tot 4 April 1634, toen
de katholieke magistraat door protestanten werd vervangen. 26 Aug. 1637 werd hij
wederom raadsverwant en 5 Dec. van hetzelfde jaar schepen. Hij leefde nog 16
Mei 1648, toen hij met toestemming
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van zijn kinderen uit zijn tweede huwelijk aan de echtelieden Derick Couten en
Beelken Ronden een moestuin verkocht, die gelegen was buiten de Laarpoort te
Venlo. Hij huwde in 1604 M a r i a B o e n e r (dochter van Henricus, dl. VII, kol. 149)
en hertrouwde in 1615 C l a r a C a n i s s i i . Van zijn kinderen vermeld ik: M a r i a ,
overl. in 1650, huwde 24 Juni 1629 Willem van Darth (dl. VI, kol. 376), en
T h e o d o r u s , ontvanger der licenten voor den Koning van Spanje te Venray, huwde
5 Febr. 1633 te Venlo Maria Tauwels en hertrouwde te Venray in 1637 met Aleidis
Coninckx.
Zie: Maasgouw (1920), 58; Stadsarchief van Venlo no. 173 en 1770; schutbladen
van de overdrachtsregisters van Venlo 1626-46; L.J.E. K e u l l e r , Geschiedenis en
beschrijving van Venlo, 118, 283; J.J.M.H. V e r z i j l e n 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), 53-54; overdrachten van Venlo d.d. 29 Aug. 1623, 9 Maart 1633, 13 Mei
1643 en 16 Mei 1648 op het rijksarchief te Maastricht; Genealogie Puteanus in
handschrift op het stadsarchief te Venlo.
Verzijl

[Vogelsanck, Petrus van]
VOGELSANCK (Petrus v a n ), overl. te Venlo in 1557, zoon van Joannes (1), vinden
wij het eerst vermeld in de stadsrekening van 1527; hij schonk toen aan de
St.Jorisschutten, die van buiten gekomen waren (na den vogel geschoten te hebben)
gebak voor 3 gulden 9 albus. In 1535, 1545 en 1557 verhief hij als hulder en man
van M e c h t i l d i s (of M e t ) K i e s p e n n i n c k , dochter van Gerrit Loeffs genaamd
Kiespenninck, het goed de Hofacker te Baarlo. In 1539 was hij peyburgemeester
van Venlo, 1548-1557 schepen. Uit zijn huwelijk een zoon Joannes (2) (zie artikel
hiervoor).
Zie: Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXXIII (1896-97),
262; Maasgouw (1880), 412, (1881), 443, (1926), 64; Schepenbrieven no. 269 en
270 op het stadsarchief van Venlo; J.J.M.H. V e r z i j l e n 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), 51-52.
Verzijl

[Volkersz, Hendrik]
VOLKERSZ (Hendrik), geb. te Amsterdam 23 Juli 1745, overl. te Purmerend 4 Febr.
1796. Hij was als luthersch proponent werkzaam te Zaandam sinds 8 Sept. 1768
en te Breda sinds 25 Juni 1769. Weldra werd hij hierna als predikant beroepen te
Woerden, waar hij arbeidde van 17 Sept. 1769 tot 1 Dec. 1776 en van waar hij
verhuisde naar Purmerend. Johannes Nicolaus Damen (zie dl. VI, kol. 373) hield
een lijkrede op hem. Hij schreef: Heylige leerredenen, bij bijzondere gelegenheden
uitgesproken binnen Woerden (Amst. 1771); De eeuwdag der vrije
godsdienstoefening van de luthersche gemeente te Purmerend (16 Aug. 1789)
(Amst. 1789). Ook vertaalde hij eenige werken. Zijn broeder E v e r a r d u s
V o l c k e r s z , luthersch predikant te Beverwijk, Leeuwarden en Dordrecht (overl.
6 April 1803) vertaalde van C.F. B a h r d t , Zedekundig handboek voor den
burgerstaat (Dordr. 1790).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 343-345.
Knipscheer
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[Vollenhove, Hendrik Hermansz. van]
VOLLENHOVE (Hendrik Hermansz. v a n ), of d e V u l l e n h o e , kartuizer, geb.
omstreeks 1403. Zijn ouders waren H e r m a n H e n d r i k s z . v a n V o l l e n h o v e
en B e r c h t a . Hij was geprofest monnik van de Karthause ‘St. Margarethental’ in
Klein-Basel, welk klooster in het begin der 15e eeuw was gesticht. Ongeveer in het
jaar 1426 had hij het kleed van Sint Bruno
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aangenomen. Hendrik van V. heeft zich in zijn cel bijzonder toegelegd op het
afschrijven van boeken. Hij verrijkte de librije van het convent met een groot aantal
prachtige handschriften, maar vooral maakte hij zich verdienstelijk door bijna alle
boeken te vervaardigen, die aan het altaar en in het koor werden gebruikt, o.a.: een
missaal voor het hoofdaltaar, een collectarium, een bijbel, de antiphonaria, twee
gradualia, enz. Van zijn kunstvaardige hand waren ook: een driedeelige verzameling
‘sermones ac homiliae’, een ‘Vita Jesu Christi’ van Ludolf van Saxen in 4 deelen tot
gebruik in den refter, de statuten der Orde, een breviarium voor de zieken en een
aantal devote tractaten. Al deze handschriften van het voormalige kartuizerklooster
te Basel worden aldaar thans bewaard in de universiteitsbibliotheek. Een aantal
dezer codices bevatten aan het einde den naam van den scriptor, door hemzelf
geschreven, benevens zijn leeftijd, het getal jaren sedert zijn professie en het tijdstip
der voltooiing van het handschrift.
In deze verzameling trekt vooral de aandacht de uit drie bockdeelen bestaande
bijbel, bekend als ‘die Vullenhoebibel’ (universiteitsbibliotheek Basel, ms. B I 1, 2
en 3), waarvan de deelen achtereenvolgens in 1435, 1443 en 1445 zijn voltooid. Zij
zijn geschreven in zeer fraaie minuskels op perkament in 2 kolommen. Voor de
versiering der deelen hebben 3 schilders medegewerkt. De bladen zijn ongeveer
groot 47,5 × 33 centimeter.
Onder de ‘alia parva opuscula seu devotionalia’, die hij volgens den ouden
kroniekschrijver van het klooster heeft afgeschreven, behoort voorts o.a. een bundel
tractaten, welke als hs. A VII 20 in de universiteitsbibliotheek te Basel wordt bewaard
en die o.a. ook bevat het geschrift De orgine ac decursu Ordinis Cartusiensis van
Hendrik van Egher (dl. VIII, kol. 460).
Blijkens het Liber Benefactorum van de voormalige Karthause te Basel (hs.
Stadtarchiv) is door Hendrik v.V. en zijn ouders het klooster ook nog op andere wijze
bevoordeeld.
Zie: Basler Chroniken herausgeg. v.d. Hist. Gesellschaft in Basel, I (Leipzig 1872),
325-326; C h r . N i c k i è s , La chartreuse du Val Ste Marguérite à Bâle (Porrentruy
1903), 221 en vlg.; K o n r a d E s c h e r , Die Miniaturen in den Basler Bibliotheken,
Museen und Archiven (Basel 1917), 6-7, 69, 152-155; Registrum antiquae
Bibliothecae Cartusiae Basiliensis (hs. Un. Bibl. Basel), passim.
Scholtens

[Vollenhoven, Mr. Cornelis]
VOLLENHOVEN (Mr. Cornelis), geb. te Amsterdam 3 Febr. 1778, overl. te 's
Gravenhage 14 Nov. 1849, was de zoon van Mr. H e n d r i k V o l l e n h o v e n en
Catharina Johanna van Beeck.
Hij studeerde aan het athenaeum te Amsterdam en verdedigde aldaar 26 Juni
1797 een disputatio getiteld De vi e natura pactionis quae dicitur capitulatio. Hij liet
zich, daar Amsterdam het jus promovendi niet had, 3 Juli d.a.v. te Leiden inschrijven,
en promoveerde aldaar 27 Juni 1799 in de rechten op een dissertatie De juribus
atque officiis gentium in bello mediarum circa navigationem et mercaturam ex jure
gentium universali et Belgarum ex jure pactitio.
Hij werd advocaat te Amsterdam en werd veel door het bestuur dier stad in
commissiën benoemd. In 1801 werd hij benoemd tot regent van het
aalmoezeniershuis, een weeshuis voor de vondelingen, die er toen als gevolg van
de slechte tijden vele waren. Op 30 Apr. 1802 werd hij benoemd tot lid der
hoofdcommissie tot onderzoek naar den richtigen aard der heffingen van 1797 tot
1799. Door zijn ambten werd hij specialiteit in het
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armwezen en hetgeen daarmede in verband staat.
Hij werd in 1811 door Napoleon benoemd tot rechter ter instructie te Amsterdam,
maar nam die benoeming niet aan. Op 5 Dec. van dat jaar werd hij benoemd tot
advocaat bij den Staatsraad te Parijs en deze benoeming nam hij aan evenals die
van censeur impérial voor de hollandsche taal, waartoe hij 22 d.a.v. werd benoemd.
In Dec. 1813 keerde hij te Amsterdam terug en hervatte hij de advocatuur, terwijl
het stadsbestuur hem in Sept. 1815 tot curator der amsterdamsche armenscholen
en in Dec. d.a.v. tot lid eener commissie tot onderzoek van den staat der armen
benoemde.
De regeering wenschte van zijn diensten gebruik te maken en zoo liet hij zich
overhalen om de betrekking van referendaris bij den Raad van State, waartoe hij
12 Jan. 1816 benoemd werd, aan te nemen; hij verhuisde nu naar 's Gravenhage.
In Oct. 1817 werd hij tijdelijk bij het departement van Binnenlandsche Zaken
gedetacheerd en bij Koninklijk besluit van 6 Apr. 1818 definitief als hoofd der
afdeeling Armwezen aan dat departement benoemd, terwijl hij toch ook aan den
Raad van State verbonden bleef. Hij werd daar zelfs 7 Apr. 1823 tot referendaris
1e klasse benoemd.
Hij heeft aan het bestuur van Amsterdam voorgesteld, het vondelingenhuis op te
heffen, iets waartoe in 1819 is overgegaan.
Op 26 Aug. 1821 werd zijn titel bij Binnenlandsche Zaken veranderd in
commissaris, op 26 Mrt. 1826 werd hij aan dat departement administrateur van het
Binnenlandsch bestuur; die afdeeling had hij in 1823 reeds eenigen tijd
waargenomen. Op 28 Oct. 1829 werden bij zijn afdeeling ook gevoegd Nationale
nijverheid en schutterijen. Eindelijk volgde 23 Dec. 1831 zijn benoeming tot
secretaris-generaal van Binnenlandsche Zaken.
Als zoodanig heeft hij in dit toen zoo omvangrijke departement gedurende ruim
16 jaren met groote bekwaamheid en ijver gearbeid, hetgeen blijkbaar gewaardeerd
werd, daar hij van 1 Juni tot 12 Oct. 1846 als waarnemend minister daarvan is
opgetreden. De ministerraad had hem die waarneming nog langer willen opdragen,
maar hij achtte zich niet geschikt om, toen de kamers weder bijeenkwamen, de
voorkomende wetsvoorstellen daar te verdedigen, zoodat een ander als minister
werd aangewezen.
Op 6 Mrt. 1848 werd hem op zijn verzoek eervol ontslag verleend onder benoeming
tot raadadviseur.
Hij huwde 12 Febr. 1814 H e n r i e t t e v a n d e r V l i e t , geb. 13 Dec. 1794,
overl. 8 Jan. 1849, bij wie hij een zoon, Mr. Hendrik van Vollenhoven (dl. IV, kol.
1396) en 3 dochters had.
Hij schreef: Vertaling van A. d e l a B o r d e , Ontwerp van opvoeding voor
armenkinderen, volgens de beide vernieuwde leerwijzen van Bell en Lancaster
(Amst. 1806); Iets over het Aalmoesseniers-Weeshuis te Amsterdam en eenige
bedenkingen over de armoede in Alg. Konst- en Letterbode 1816, no. 1. Verder
leverde hij eenige bijdragen in Magazijn voor het armwezen, in 1817 opgericht door
H.W. Tydeman en R. Scheerenberg.
Zie: levensbericht in Handelingen Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
1850, blz. 103, door zijn genoemden zoon, naar door hem nagelaten aanteekeningen.
Ramaer

[Vollenhoven, Mr. Cornelis van]
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VOLLENHOVEN (Mr. Cornelis v a n ), geb. te Rotterdam 1 Juli 1809, overl. te
Moordrecht 26 Jan. 1896, was de zoon van C o r n e l i s v a n V o l l e n h o v e n en
M a r i a E l i s a b e t h H a v e l a a r . Hij werd te Leiden 23 Apr. 1827

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

1224
als student ingeschreven en promoveerde aldaar 21 Sept. 1832 op een dissertatie
De senatus consultibus et constitutionibus principum, secundum Gaji Institutionum
commentarios IV.
Hij werd 21 Oct. 1832 tot burgemeester en 9 Febr. 1833 tot secretaris van
Moordrecht benoemd en vestigde zich daar, terwijl hij tevens den landbouw practisch
beoefende en eenige advocatenpraktijk uitoefende.
Op 17 Sept. 1850 werd hij in het kiesdistrict Gouda tot lid der Provinciale staten
van Zuid-Holland gekozen, maar na de Aprilbeweging werd hij bij de verkiezing van
24 Mei 1853 als liberaal niet herkozen. Op 11 Aug. 1857 werd hij nu in het district
Rotterdam opnieuw gekozen.
Op 18 Apr. 1865 kozen zijn medeleden hem tot lid van Gedeputeerde staten. Hij
verkreeg naar aanleiding daarvan eervol ontslag als burgemeester en secretaris.
Bij zijn periodieke aftreding als Gedeputeerde op 4 Juli 1883 verzocht hij, niet voor
een herkiezing in aanmerking te komen en werd hij vervangen. Bij de aftreding tegen
Juli 1889 verzocht hij ook als lid der Staten niet in aanmerking te komen en werd
14 Mei te voren vervangen.
Hij was een der beste krachten in het gedeputeerde college en specialiteit in
polderzaken, die daar zooveel voorkomen.
Hij huwde 16 Juli 1845 M a r i a E l i s a b e t h S n e l , geb. 26 Juli 1814, overl. 17
Dec. 1902, bij wie hij, behalve een jong gestorven kind, een zoon en 3 dochters
had.
Ramaer

[Vollenhoven, Dr. Hendrik van Beeck]
VOLLENHOVEN (Dr. Hendrik v a n B e e c k ), geb. te Amsterdam 7 Mrt. 1811,
overl. aldaar 1 Aug. 1871, was de zoon van J a c o b v a n B e e c k V o l l e n h o v e n ,
bierbrouwer en L o u i s e H a r t s e n . Hij studeerde sedert 1828 te Amsterdam aan
het athenaeum, maar ging toen te Leiden studeeren, waar hij 3 Nov. 1830 werd
ingeschreven, en in 1835 in de medicijnen promoveerde op een dissertatie getiteld:
De lichene carachenico sive sphaerococco crispo.
Hij was te Amsterdam eenige jaren als geneesheer werkzaam en kreeg een groote
praktijk, toen hij omstreeks 1840 met het oog op zijn gezondheid naar een andere
betrekking ging omzien. Hij werd toen lid der firma van Heukelom en van
Vollenhoven, graanhandelaren, en bleek een even bekwaam koopman als hij
geneesheer geweest was.
Hij werd 19 Jan. 1847 door de Provinciale staten van Noord-Holland tot lid der
Tweede Kamer gekozen.
Na de herziening der grondwet, toen bepaald was, dat met het meer uitgebreide
stemrecht twee candidaten voor de Eerste Kamer in elk Tweede-Kamer-district
gekozen zouden worden, waaruit de Koning eenigen zou aanwijzen om lid der
Eerste Kamer te worden, werd Vollenhoven wel niet in een der amsterdamsche
districten maar in het district Zaandam tot candidaat gekozen. Uit hen benoemde
de Koning hem 11 Jan. 1849 als zoodanig voor Noord-Holland en hij is dit tot zijn
overlijden gebleven, ook toen sedert Sept. 1850 de keuze aan de Provinciale staten
was.
Hij was in dit lichaam in zijn beide qualiteiten zeer op zijn plaats, hij heeft aan de
geneeskundige wetten, die onder het tweede kabinet-Thorbecke tot stand kwamen,
niets kunnen verbeteren, daar de Eerste Kamer het recht van amendement mist.
Op 13 Nov. 1855 werd hij benoemd tot lid eener commissie van onderzoek naar
het beheer van de maatschappij van weldadigheid, wier financiën in zeer slechten
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toestand waren, en van welke maatschappij het Tweede-Kamerlid Mackay (dl. V,
kol. 333) op haar voorstel 14 Dec. 1856 tot administrateur benoemd werd. Nadat
de toestand,
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mede door steun der regeering, verbeterd was, werd deze commissie op 5 Sept.
1859 met ingang van 15 d.a.v. ontbonden.
Op 6 Nov. 1857 werd Vollenhoven benoemd tot voorzitter van het ingevolge de
wet van 14 Juni te voren ingestelde college voor de zeevisscherijen. Hij bleef dit tot
zijn overlijden.
Op 18 Mrt. 1857 werd hij benoemd tot curator van het amsterdamsche athenaeum
en nam als zoodanig 27 Apr. 1864 ontslag, maar nadat hij uit zijn firma getreden
was, werd hij door den amsterdamschen raad 11 Juli 1867 opnieuw als zoodanig
benoemd. Ook dit bleef hij tot zijn dood.
Hij behoorde gedurende zijn geheele parlementaire loopbaan tot de liberale partij.
Hij werd voor de zitting 1870-1871 tot voorzitter der Eerste Kamer benoemd. Dit
ambt mocht hij slechts dat zittingjaar bekleeden.
Hij huwde 14 Mei 1841 M a r i a S t a d n i t z k y , geb. 26 Mrt. 1817, overl. 11 Febr.
1851, bij wie hij 2 zonen en een dochter had.
Ramaer

[Vollenhoven, Mr. Jan Messchert van]
VOLLENHOVEN (Mr. Jan M e s s c h e r t v a n ), geb. te Amsterdam 6 Oct. 1812,
overl. te Bloemendaal 8 Juni 1881, was de zoon van A n t o n i e J a n v a n
V o l l e n h o v e n , bierbrouwer, en M a r i a W i l h e l m i n a B a c k e r .
Hij studeerde eerst te Amsterdam van 1829 tot 1830, en daarna te Leiden, waar
hij 11 Mrt. 1830 werd ingeschreven en 17 Dec. 1834 in de rechten promoveerde op
een dissertatie, getiteld: De exigua vi, quam philosophia graeca habuit in efformanda
jurisprudentia Romana.
Hij zette zich als advocaat in zijn geboorteplaats neder. Op 16 Sept. 1838 werd
hij benoemd tot substituut-griffier bij de arrondissements-rechtbank te Amsterdam,
op 12 Mei 1842 tot substituut-officier van justitie bij die rechtbank.
Hij werd 9 Sept. 1851 tot lid van den raad van Amsterdam en onmiddellijk tot
wethouder gekozen. Hij verkreeg nu ontslag als substituut-officier. Op 10 Aug. 1852
werd hij in het district Amsterdam tot lid der Provinciale staten van Noord-Holland
gekozen, en op 23 Febr. 1853 viel de keuze zijner medeleden voor lid van
Gedeputeerde staten op hem. Hij moest dientengevolge ontslag nemen als
wethouder. Hij behoorde tot de anti-revolutionnaire partij, maar was meer conservatief
dan anti-revolutionnair.
Nadat Amsterdam in vrij korten tijd 3 nieuwe burgemeesters gehad had, hoopte
men een burgemeester te bekomen, die niet als zij andere betrekkingen zou
ambieeren (twee waren minister, een was lid van den Hoogen Raad geworden),
maar dat zijn groot fortuin hem aan Amsterdam zou binden, terwijl men wist, dat hij
een werkzaam man was. Zoo werd hij tot algemeen genoegen bij Koninklijk besluit
van 10 Apr. 1858 tot burgemeester benoemd met ingang van 15 d.a.v. Hij bleek
evenwel geen krachtige figuur te zijn en niet opgewassen tegen de groote taak om
aan het hoofd te staan van een stad, die juist in dien tijd begon op te bloeien. Daar
de meerderheid in den raad zoowel als in de Staten nog conservatief was, was er
weinig oppositie, en werd van Vollenhoven zelfs 23 Mrt. 1864 tot lid van de Eerste
Kamer gekozen. Niet lang daarna verzocht hij, daar het burgemeesterschap hem
te zwaar werd, ontslag, dat hem eervol verleend werd.
Toen de anti-revolutionnaire partij in macht gewonnen had, en de hulp der
Roomsch-Katholieken verkreeg, werd van Vollenhoven in het district Utrecht tot lid
der Tweede Kamer gekozen. Bij zijn periodieke aftreding 4 jaren later verzocht hij,
niet in aanmerking te komen en werd hij
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Juni 1877 vervangen. Hiermede eindigde zijn bemoeiing met het openbare leven.
Hij woonde des zomers op de buitenplaats Boekenrode onder Bloemendaal.
Hij huwde 25 Apr. 1850 M a r g a r e t h a C a t h a r i n a v a n L e n n e p , geb. 17
Sept. 1815, overl. 12 Juni 1891, bij wie hij een dochter had.
Zijn portret is gegraveerd door C. Ed. Taurel.
Ramaer

[Volquenius, Alardus of Eilardus]
VOLQUENIUS (Alardus of Eilardus), geb. in Oostfriesland, overl. te Groningen 1632,
behoorde eerst tot het luthersch kerkgenootschap, doch werd katholiek. Hij begaf
zich naar Leuven, waar hij in de godgeleerdheid studeerde en den graad van
licentiaat verkreeg. Daarna zond men hem naar Groningen, waar hij de Katholieken
der stad en der omstreken bijstond. Hij was een ijverig, godvruchtig man, die voor
geen moeilijkheden terugschrok, maar hard en weinig meegaand. Niettegenstaande
de scherpe vervolging wilde hij als pastoor met daaraan verbonden rechten
beschouwd worden. Hierom kwam hij voortdurend in botsing met de missionarissen
der regulieren van verschillende orden te Groningen, die zich zeer over hem
beklaagden. 1626 geeft hij zich op bij het stadsbestuur te Amsterdam als aldaar
verblijvend. Volgens het Necrol. Harlem. (in De Katholiek LX, 1871, 72) overleed
hij te Groningen.
Zie: Hist. episc. Groning, 18; Archief aartsb. Utrecht VI, 12-13, XXXVII, 172; Bijdr.
bisdom Haarlem XVIII, 56.
Fruytier

[Voltelen, Jan Coenraad]
VOLTELEN (Jan Coenraad), geb. te Amsterdam 19 Mei 1720, overl. ald. 1753,
apotheker. Hij was de oudste zoon van A r n o l d u s V o l t e l e n , makelaar te
Amsterdam (kleinzoon van Ds. Arnoldus Voltelen (1), dl. VII, kol. 1283) en A l i d a
S c h u t s t a l . Van hem komt een gedicht voor, getiteld Lauwer-krans gevolgten ter
eerevan den zeer geleerden Heer, de Heer Joann. Dan. Schlichting, med. en chir.
doctor in diens Traumatologia nov. antiqua ofte vermeendewond-heel-kunst
(Antwerpen 1775).
Hij was te Amsterdam in 1747 getrouwd met J o h a n n a v a n T e r t o l e n . Zijn
moeder was na den dood van zijn vader hertrouwd met den winkelier J o h a n n e s
v a n N a a m e n , uit welk huwelijk werd geboren Mr. J o h a n n e s B a s t i a n u s
v a n N a a m e n , heer van Scherpenzeel en de beide Eemnessen, die in Indië zijn
fortuin maakte.
Zie: Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel VI (1880), 366 e.v.; Ned.
Patriciaat V (1914), i.v. van Naamen; Maandschrift De Ned. Leeuw (1930), 25,
118-20, 184.
Wijnman

[Vomelius, Cyprianus]
VOMELIUS (Cyprianus), of volgens zijn frieschen naam S j o e r d S t a p e r t , geb.
omstr. 1515 te Wommels, zoon van J o h a n n e s S t a p e r t en T i e t z a O g e m a ,
ontving zijn eerste onderricht in zijn geboorteplaats en later te Gouda, Haarlem,
Sneek en Groningen. Daarna studeerde hij aan de universiteit te Wittenberg. Hij
werd hoogleeraar in de rechten te Maagdenburg, Brunswijk en Dortmund. Ook heeft
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hij de academische jeugd onderwezen te Erfurt, Leuven en Keulen. Vervolgens
werd hij op aanbeveling o.a. van Jacobus Curiensis benoemd tot regent van het
philosophicum te München en tot procurator van den aartsbisschop aldaar. Keizer
Karel V verhief hem met zijn drie breeders Sabinus, Epo en Johannes in den
adelstand. Bovendien kreeg hij daarna de benoeming tot paltsgraaf en tot raadsheer
in het keizerlijk gericht te Spiers. Gedurende 15 jaar heeft hij als zoodanig dienst
gedaan, tot hij 5 Maart 1578 aldaar overleed. Hij ligt in de St. Janskerk
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te Spiers begraven. Uit de erfurter jaren dateert zijn dichtbundel Sylvarum libra tres
(Erphord. 1540; Lib. IV, ibidem, 1547), waarvoor Melchior Saxo het titelblad ontwierp.
Hij droeg deze poëzie op aan Caspar Ceranicus, deken van het Collegium Saxonicum
te Erfurt. Hij was humanist en een groot vereerder van Erasmus. Van hem zijn nog
bekend: Ode ad Deum pro tranquillando christ. orbis statu (1546); Epicedium ad
Carolum V Imp. cum Palatinatu victus esset; Miscellaneorum liber (Argent. 1544).
Zie: S u f f r i d u s P e t r i , Descriptoribus Frisiae decades XVI (Franequer. 1699),
p. 367-378; mijn opstel De ‘Sylvae’ fen Cypr. Vomelius in Sljucht en Rjucht (1930),
bl. 4-6, en mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1932), Register; Alg. deutsche Biogr.
XL, 287.
Wumkes

[Vomelius, Sibrandus Gerritsz]
VOMELIUS (Sibrandus) Gerritsz, waarschijnlijk geboren te Wommels en overl. te
Franeker, was predikant te Hem (1573), Oosthuizen (1578), Pietersbierum en
Wijnaldum (1580-91), Oosterbierum (1591 tot omstreeks 1610). Hij gaf meest
vertaalwerk o.a. G e l l i u s S n e c a n u s , Ordentlijcke beschryvinge ende fondament
van dry gemeyne plaetsen der H. Schrift enz. (Franeker 1588); L. L a v a t e r , Een
boeck van de spoocken ofte nachtgeesten (Amsterdam en Franeker 1610); C.
C r i s p u s S a l l u s t i u s , Van de 't samensweeringhe Catilinae; item van den
Jugurtijnschen oorloge (Franeker 1613). Achter laatstgenoemd werk vindt men zijn
Corte beschrijvinghe der loffelicke stadt Franeker. In het Boeck van de Spoocken
vindt men van zijn hand twee nederlandsche verzen.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
blz. 203, 207, 213.
Wumkes

[Vomelius, Sibrandus Johz.]
VOMELIUS (Sibrandus) J o h z ., geb. te Leeuwarden, overl. 1694 te Bolsward, zoon
van Ds. J o h a n n e s V o m e l i u s . Hij was predikant te Engelum (1657-60),
Buitenpost (1660-68), Wirdum (1668-74), Hindeloopen (1674-81) en Bolsward
(1681-94), en gaf in het licht: Psalter Davids (1689); Aantekeningen over de vijf
Boeken Mosis, Psalmen en Hoogelied, enz. door H e n r i c u s A i n s w o r t h , uit
het Engelsch vertaald (Leeuwarden 1690). Een latijnsch vers van hem vindt men
in G e l l i u s B o ë t i u s , De prophetische Duyve (Leeuwarden 1660), dl. I.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1892),
blz. 64, 155, 269, 400, 509.
Wumkes

[Vonck, Cornelis Hugo]
VONCK (Cornelis Hugo), geb. te Amsterdam in 1707, zoon van W i l l e m V.
Bij zijn studie in de oostersche talen had hij uitstekende leermeesters gehad, nl.
Willem Surenhuys en Albert Schultens. Zelf werd hij in 1735 aan het athenaeum te
Amsterdam hoogleeraar in dit studievak, welk ambt hij aanvaardde met een Oratio
de felice literaturae orientalis hac aetate conditione. Zijn levensgedrag was echter
van dien aard, dat hij ten slotte op zijn post niet langer gehandhaafd kon worden.
Op 25 Sept. 1753 kreeg hij ontslag en werd aan zijn moeder een jaargeld toegekend
om hem te onderhouden.
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Zie: J. P h . d'O r v i l l e e n D.J.v. L e n n e p , Illustris Amstelodamensium Athenaei
Memorablia (1832), 245, 246; J. N a t , De studie van de Oostersche talen in
Nederland in de 18e en de 19e eeuw (1929), 88.
Nat

[Vonck, Johannes]
VONCK (Johannes) werd te Amersfoort geboren omstreeks het jaar 1525 uit een
geslacht, dat daar reeds in de Middeleeuwen was gevestigd en er nog heden ten
dage welbekend is. Hij bezocht de latijnsche school waarna hij in de rechten
studeerde,
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waarschijnlijk te Leuven. Zeer schrander van geest, vereenigde hij in zich de
bekwaamheden van den jurist met die van den staatsman. Nadat hij den geestelijken
stand had omhelsd, werd hij eerst kanunnik en weldra proost van St. Marie te Utrecht.
Daarna vinden wij hem te Rome, van 1555 tot het begin van 1569, gevestigd. Hij
bekleedde er het ambt van revisor der supplieken aan het pauselijk gerechtshof der
Segnatura. Den 27en December 1555 schreef hij zich als zoodanig eigenhandig in
als lid der nationale ‘duitsche’ broederschap van S. Maria dell' Anima: ‘Johannes
Fonckius, Amersfortius, juris consultus Signaturae Justitiae Pauli IV pontificis maximi
revisor, Trajectensis diocesis, suomet autographo huic venerabili societati se
asscripsit .... VI Calendas Januarii 1556’.
In de jaren 1558 en 1567-69 bekleedde hij voorts de waardigheid van ‘provisor’,
d.i. voorzitter der broederschap, en was daarvan ook in de tusschenliggende jaren
een ijverig en belang-stellend lid. Hij bewoonde in de nabijheid van het hospitium
een huis, dat aan de ‘contraternitas’ toebehoorde. In Apr. 1569 zond paus Pius V
hem met een opdracht tot de duitsche en nederduitsche bisschoppen. Hij keerde
naar de Eeuwige Stad niet terug; in Jan. 1571 werd zijn huis aan een ander verhuurd.
Van zijn missie blijkt Vonckius zich tot groote tevredenheid zoowel van Paus als
van landheer te hebben gekweten. De eerste schonk hem de inkomsten eener
tweede proostdij (te Keulen) en Philips II benoemde hem eerlang tot kanselier van
de orde van het Gulden Vlies. In dezen tijd schijnt overwogen te zijn Vonck aan het
hoofd van een der nederlandsche bisdommen te plaatsen; doch de Koning wilde
hem in staatsdienst behouden. In 1576 verkreeg Vonck te Brussel zitting in den
Raad van State.
Weldra echter ontbood Philips II hem naar Spanje om er, in plaats van Ivo
Hopperus, die den 15. Dec. 1575 overleden was, de betrekking te bekleeden van
voorzitter van den raad van nederlandsche zaken. In dit ambt heeft Vonck gedurende
den opstand tegen Spanje een belangrijke rol gespeeld, zonder dat het echter
mogelijk is na te gaan, welke strekking zijn invloed en welke uitkomsten zijn
werkzaamheid (achter de schermen) heeft gehad. In 1579 zond de vorst hem naar
Keulen, om er aan de vredesonder-handelingen deel te nemen, en in 1583 vaardigde
hij hem af naar den Rijksdag te Augsburg.
Johannes Vonck overleed in 1585 te Mouson in Arragon. Geschriften heeft hij,
voor zoover gebleken is, niet in het licht gegeven.
Zijn portret is onbekend.
Zie: H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Aanteekeningen kerkelijke Oudheden,
181; Burmannus, Praefatio Anal. I, 16; v a n d e r A a , Biographisch Woordenboek
XIX, 329; B r o m , Archivalia in Italië I, 205; H o o g e w e r f t . Bescheiden in Italië II,
register; d e z ., Gedenkboek van het Stedelijk Gymnasium te Amersfoort (1928),
296 volg.
Hoogewerff

[Vondel, Willem van den]
VONDEL (Willem van den), geb. 1603 te Amsterdam, overl. Jan. 1628 aldaar; noemt
zich ook G u i l l a e m , G u i l a m e n G u i l h e l m u s . Zoon van Joost van den
Vondel en Sara Pietersdr. Cranen. 10 Mei 1623 werd hij ingeschreven als student
in de rechten te Leiden. In 1624 ondernam hij een reis naar Italië door Frankrijk in
gezelschap van Jacob Baeck (vriend ook van Willems broer Joost), J. van Erp (broer
van Hoofts eerste vrouw), Herman Swol, Gerard van den Bergh en A. Moorman.
Onderweg promoveerde hij te Orleans tot doctor

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

1229
in de rechten. Hij bezocht o.a. Siena, Rome, Napels. In 1625, in het Jubeljaar, is hij
in Rome.
Tijdens zijn reis hield hij notities, die naar zijn mededeeling in een brief aan zijn
broer Joost waren uitgedijd tot een reisverhaal in den omvang van een ‘behoorlijk
boekje’. Dit reisverhaal in hs. 4o komt onder no. 79 voor in den catalogus van de
boekverkooping van Jacob Marcus, die in zijn sterfhuis plaats had op 7 Sept. 1750,
met den titel Voyagie door Vranckrijk en Italien ... gedaan in 't jaar 1624. Het werd
gekocht door een Angelcot voor ƒ 2.16 en is sedert spoorloos verdwenen.
In 1626 keerde Willem in Amsterdam terug en vestigde zich ten huize van zijn
moeder in de Bergstraat als advocaat. Als zoodanig trad hij op voor amsterdamsche
kooplieden, waartoe zijn zwager Joost van Nyekerk behoorde, tegenover hoornsche
reeders over een lading potasch uit Dantzig.
Uit het slot van zijn gedicht Afscheit op de Alpes heeft men wel geconcludeerd,
dat hij bij zijn terugkomst verloofd was en in Holland zijn vrouw zou vinden; doch
m.i. terecht wordt aan deze regels ook een geheel andere interpretatie gegeven.
Vooral Sterck en van der Valk hebben er over getwist, of Willem al dan niet katholiek
zou zijn geweest. Sterck komt tot het stellige besluit, dat hij niet katholiek was.
Brandt spreekt het vermoeden uit, dat hij stierf aan vergif, hem in Italië ingegeven.
Hij zal daar ongetwijfeld zijn motieven voor gehad hebben, doch als wij lezen in een
brief aan broer Joost onder hoeveel ontberingen hij, dikwijls te voet en uiterst zuinig
levend, gereisd heeft, mag men veronder-stellen, dat, zooals Sterck aanneemt, de
reis veel kwaad aan zijn gezondheid heeft gedaan.
Van de brieven, die hij tijdens zijn reis naar huis schreef, zijn er drie overgebleven,
twee aan zijn moeder in het Hollandsch, en een aan broer Joost in het Latijn. Deze
brieven berusten in hs. bij mevr. de Douairière Mr. A. Verheijen van Estvelt te
Boxmeer. Zij geven een aardigen kijk op de hartelijke verhouding tusschen zoon
en moeder. Aan Hooft schreef hij uit Italië brieven in het Italiaansch, dat Hooft als
zeer voortreffelijk roemde. Deze brieven zijn verdwenen.
Er zijn eenige gedichten van Willem van den Vondel overgebleven. Zij verschenen
aanvankelijk bij het werk van Joost in diens Verscheyde Gedichten en ook in de
latere uitgaven van Joost v.d. Vondels werken zijn ze opgenomen: een Klinckert
voor Joosts Hierusalem verwoest (Werken, ed. W.B. II, 76); een gedicht Op Urbaen
den Achtsten, door Joost vertaald naar het Latijn van Willem, dat verloren is (Werken
II, 495); Afscheit op de Alpes zingende genomen van Italië (Werken, II 828). Dit
gedicht komt ook voor in Wegwijzer door Italië van L. van B o s (Amst. 1665). Een
ander gedicht vinden wij nog in Willems brief van 15 Maart 1625 (Werken II, 827).
Brandt spreekt nog van een dicht op zijn broeders Lof der Zeevaert en van een
‘Kleppergedicht te Siena op het paardeloopen gedicht’; deze zijn ook vermeld in
Plemp's lijkdicht (V o n d e l s Werken III, 179). Cornelis Plemp nl. schreef op Willem
van den Vondel een lijkdicht en een grafschrift, beide in het Latijn (de latijnsche
tekst bij S t e r c k , Oorkonden, p. 56). Joost heeft het lijkdicht vertaald (Werken III,
179). D(aniël?) d(e) B(reen?) schreef eveneens een lijkdicht in het Latijn, dat verloren
ging. Joost heeft het echter vertaald (Werken III, 180).
Zie: G. B r a n d t , Leven van Vondel (uitg. Verwijs, 2de druk 1905), p. 43 vlg.;
J.F.M. S t e r c k , Oorkonden over Vondel en zijn kring (Bussum 1918), p. 35 vlg.;
Eerste verslag van Het Vondel-
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Museum; J. v a n d e r V a l k , Willem van den Vondel in Tijdschr. Mij. Letterk. XXXII,
p. 47; J.F.M. S t e r c k , Was Vondel's broeder Willem katholiek in Tijdschr. Mij.
Letterk. XXXII, p. 178.
Prinsen

[Voochts, Mattheus]
VOOCHTS (Mattheus), V o c h t of V o o c h t , Jezuïet, geb. te 's Hertogenbosch,
ged. in de St. Janskerk 28 Sept. 1615, zoon van C h r i s t i a a n en M a r i a
N e m i u s , zuster van den aarts-bisschop G. Nemius, overleed te Brugge 6 Aug.
1686. Hij studeerde in het college der Jezuïeten zijner geboortestad. Toen hij 20
Sept, 1632 in de Sociëteit van Jezus trad, was zijn moeder reeds overleden. In het
Album novitiorum deed hij zich verkeerd inschrijven als geboren op St. Michiel, 29
Sept. P. H a m y , Notes manuscrites, zegt 28 Sept. Hij was werkzaam als professor
der humaniora te Antwerpen en elders en als professor der moraal-theologie. Hij
stond aan het hoofd der huizen zijner orde te Brussel en te Hal. In handschrift werd
van hem in de universiteitsbibliotheek te Leuven gevonden een gelukwensch in
latijnsche verzen en twee grieksche epigrammen ter eere van zijn oom, bisschop
G. Nemius. A.R. Domino D. Gaspari Nemio in celeberrima Academia Duacena S.
Theologiae Doctori ac Professori Regio Ordinario septimo Antverpiensum Episcopo
solemniter initiato inauguratoque in communi omnium gratulatione hoc ΣΥΓΧ ΑΡΜΑ
qualecumque animi sui pignus Avunculo Nepos I.M.D.D. Matthaeus Voochts
o

Societatis Jesu Religios. 22 Juli 1635, 7 ff. 4 .
17 Mrt. 1644 werd Math. Voochts priester gewijd; bij die gelegenheid droegen de
studenten aan hem op: Reverendo Patri in Christo Mattheo Voochts Societatis Jesu,
sacrosanctvs primitias Deo Optimo Maximo de optimis terrae frvgibvs stvpenda
natvrae conversione maximas, solo nvmine dignas, offerenti stvdiosa Iuentvs
o
convictvs Soc. Jesv Antverpiae gratvlalvnda dicabat (4 gedrukt z.j. bij Moretus
Antw.). Hij sprak 11 Nov. 1648 zijn laatste geloften uit. Het elogium van P. Math.
Voochts na zijn dood door P. F r a n c . T o e -b a s t S.J. vindt men in hs. in dl. V, f.
165-168, der Litterae mort. defunct. Soc. Jes. in prov. Belg. in de Koninklijke Bibl.
te Brussel.
Zijn twee broeders zijn vermeld, dl. VII, kol. 1284; de aartsbisschop Nemius VIII,
kol. 1208.
Zie: Taxandria V (1898), 47, XXVI, 285; S o m m e r v o g e l , Biblioth. de la Comp.
de Jés. I, 452, VIII, 903; v.d. G h e y n , Catal. ms. bibl. royale VI, 341; mededeelingen
van P.A. Poncelet S.J. te Brussel.
Fruytier

[Voorde, Cornelis van de]
VOORDE (Cornelis v a n d e ), geb. te Middelburg omstr. 1630, overl. aldaar 1678.
Hij studeerde te Leiden onder van Horne, van der Linden en Kijper en promoveerde
in 1655 op een dissertatie De syncope. Daarna vestigde hij zich te Middelburg, waar
hij spoedig stadsarts en lector in de anatomie werd. Den 16. Juli 1658 opende hij
het door hem opgerichte Collegium anatomico-chirurgicum met een in 1659 door
F. Gruiwardt uitgegeven redevoering. Hij was ook geneesheer van het ziekenhuis
en examinator der a.s. chirurgijns der Oost-indische compagnie, voor wier opleiding
hij zich niet weinig moeite heeft gegeven. Zijn verdiensten bij de bestrijding der pest
in 1670 werden door de stedelijke overheid beloond met een geschenk van 300
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gulden. Hij verhaalt zelf, dat hij door zijn tijdgenooten de ‘chymische doctor’ werd
geheeten vanwege zijn voorliefde voor de nieuwere, scheikundige geneesmiddelen,
van welke hij met name bij de nier- en blaassteenen zeer veel verwachtte.
Werken: De nieuw lichtende fakkel der chirurgie,
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ontstoken ten profite van alle diegene welke genegen zijn de heelkonst, so theoretice
als practice, in haar volkomen perfectie te leeren, gestelt bij vrage en antwoorde
(Middelburg 1664, 1668, 1680, Amst. 1719, 1742). Het was een uitnemend leerboek,
maar zonder eenige oorspronkelijkheid.
Zijn portret is gegraveerd door den monogrammist H.M. en door Philippe.
Zie: B a n g a , Geschied. v.d. geneesk. in Nederland; D a n i ë l s in Biographisches
Lexikon der hervorrag. Aerzte; B a u m a n n , De dokter en de ontwikkeling der
geneesk. II, 118.
Baumann

[Vooren, Judocus Laurentius van der]
VOOREN (Judocus Laurentius v a n d e r ), j.u. lic., werd 1678 kanunnik der stichting
Vogels te Roermond, 8 Oct. 1689 scholaster van het kapittel der kathedrale kerk
van St. Christoffel aldaar, maakte 17 Febr. 1724 een testament, nadat hij van 4 Mrt.
1721 deken van het kapittel geweest was.
Hij werd begraven in het graf van den benoemden bisschop Peregrinus Vogels
in het linker zijpand, waarin ook van der Voorens moeder begraven was. Hij overleed
15 Febr. 1724, oud 69 jaar. Erfgenaam werd zijn neef Antoon van der Vooren.
De kanunnik woonde in de Sint Jansstraat te Roermond.
van Beurden

[Voorst, Johannes van]
VOORST (Johannes v a n ), geb. 17 Mrt. 1757 te Delft, overl. 29 Juli 1833 te Leiden,
bezocht het gymnasium van zijn geboortestad onder rector Hoogeveen, werd 10
Sept. 1773 als theol. stud. te Leiden ingeschreven, gaf in 1778 een proeve van zijn
studiën in een Dissertatio phil. de notabili correctionum Masorethicarum genere,
quod spectat loca controversa, ubi negativam in affirmativam, et affirmativam contra
in negativam sententiam converti valunt, en was predikant te Hall (1778-80),
Wageningen (1780-81) en Zierikzee (1781-88). Tot den franeker katheder baanden
den weg enkele prijsverhandelingen, die werden bekroond van wege Teyler's
Genootschap Over de dwaasheid van het Scepticismus of der twijfelarij en de
onbezonnenheid van het meesterachtig beslissen omtrent godsdienstige voorstellen,
alsmede over den middenweg tusschen beide (Haarlem 1787) en vanwege het
Haagsche genootschap Over de allernaauwste betrekking en zeer heilzamen invloed
van het geloof der Verborgenheden, en andere betwiste leerstukken op onze
Gelukzaligheid (1787), en Over de echtheid en ongeschondenheid van Mattheus
Evangelie en bijzonder over Matth. 28: 19 (1788). Op 20 Febr. 1788 aangesteld tot
hoogleeraar aan Frieslands hoogeschool, en 3 Mrt. bevorderd tot doctor in de
godgeleerdheid, aanvaardde hij 2 Juni 1788 zijn ambt met een Oratio de temporum
nostrorum ad promovendam religionis causam opportunitate (Franeq. 1788). In
1789 beriep Rotterdam hem tot leeraar, wat hij echter afwees. In 1791 hield hij een
rectorale Oratio de injusto theologiae ad scholae legem diligenter exactae contemtu
(Franeq. 1791). Zijn Verhandeling ten betooge, dat God eigenlijk gezegde straffen
op de overtreding zijner wetten bedreigd heeft, en dat Hy, als Richter, de zonde
dadelijk straft, verwierf vanwege het Haagsche genootschap het eeremetaal in 1794.
Op 25 Juni 1797 ontving hij het beroep naar Arnhem, dat hij aannam, ook met het
oog op de wankele positie der franeker hoogeschool. De arnhemsche gemeente
mocht hem echter niet lang bezitten, daar hij in 1799 benoemd werd tot hoogleeraar
in de christelijke oudheden en de geschiedenis der chr. leerstellingen aan de leidsche
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hoogeschool, welk ambt hij 1 Juni 1799 aanvaardde met een Oratio de Scriptorum
veterum Christianorum studio prudenter et liberaliter excolendo (Lugd.
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Bat. 1799). Het eerste werk dat hij te Leiden ter perse deed gaan was een
Verhandeling over de Koninklijke waardigheid en Opperheerschappij van Jezus
Christus (Amst. 1799). Grooten naam bezorgde hem zijn Compendium Theologiae
Christianae (Lugd. Bat. 1808), dat tweemaal werd herdrukt (1814, 1827). Hoe de
exegese beoefend moest worden, toonde hij zijn leerlingen in Annotationis ad loca
selecta N.T. specimina (1810-12), in Animadversiones de usu verborum cum
praepositionibus compositorum in N.T. (1818-21), en Joh. Chrysostomi Selecta,
Graece et Latine, cum praef. et annott. (Lugd. Bat. 1827-30), 2 vol.
Van 1815-20 vervulde hij ook de taak van academieprediker. Als zoodanig
publiceerde hij: Leerredenen bij bijzondere gelegenheden en eenige andere ('s
Grav. 1819). In 1816 aan den hoogbejaarden Wijttenbach als bibliothecaris
toegevoegd, verkreeg hij na diens dood in 1820 den titel van eersten bibliothecaris.
Van 1809-33 was hij mededirecteur van het Haagsche genootschap. Herhaaldelijk
ontmoet men hem als prae-adviseerend lid in de synode. Oraties van hem
behandelen het navolgende thema: De J.A. Ernestio, optima post H. Grotium duce
et magistro interpretum (1804); De populari Religionis Christ. disciplina ex legitimae
Sacrorum Librorum interpretationis fonte praecipue haurienda (1809); De commodis
et emolumentis, e singulari Principum Europaeorum, in Religione Christ. his
temporibus profitenda, consensu, sperandis (1817); In memoriam beneficiorum Dei,
in munere publico cum Ecclesiastico turn Academico, decem lustra feliciter gesto,
in se collatorum (1828). De laatste oratie was een herdenkingsrede van zijn 50-jarig
ambtsleven in kerk en gehoorzaal. In 1827 ging zijn emeritaat in. Hij was gehuwd
met vrouwe H.A. N o o r d i n k , met wie hij ruim 54 jaar het echtelijk leven heeft
gedeeld.
Zijn portret is gegraveerd door J.W. Caspari en L. Springer.
Zie: W.B.S. B o e l e s , Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker
(Leeuwarden 1879) II, 620-626; J N i e u w e n h u i s , Annales Acad. L.B. (1833-34),
24, 33, 34; W.A. v a n H e n g e l , Memoria Joannis van Voorst (Lugd. Bat. 1834);
G l a s i u s , Godgel. Nederland III, 544-549; J. P r i n s en A.A. t e r H o e v e n , Iets
ter gedachtenis van den hoogl. J. van Voorst in N. Chr. Maandschr. VII, no. 10,
(1833); C h r . S e p p , Proeve eener pragm. gesch. der Theologie in Nederland,
passim; M o l h u y s e n , Gesch. Univ. Bibl. Leiden (1905), p. 47 vv. en verdere
opgave bij B o e l e s en G l a s i u s .
Wumkes

[Voorthuysen, Mr. Evert du Marchie van]
VOORTHUYSEN (Mr. Evert d u M a r c h i e v a n ), geb. te Amsterdam 18 Mei 1824,
overl. te Utrecht 23 Febr. 1894, was de zoon van H e n r i k u s v a n V o o r t h u y s e n
en M a r g a r e t h a d u M a r c h i e S a r v a a s . Hij studeerde van 1843 tot 1845
te Amsterdam, maar werd ook te Utrecht 25 Apr. 1844 als student ingeschreven en
promoveerde aldaar in de rechtswetenschap 6 Nov. 1848 op een dissertatie Over
de directe belastingen, inzonderheid die op de inkomsten. Dit was de eerste
dissertatie in Nederland, die in de nederlandsche taal geschreven was, de
hoogleeraren keurden dit alleen goed met het oog op het onderwerp. Het was een
doorwrocht werk van grooten omvang, waarin ook op historischen grondslag zeer
veel wetenswaardigs op belastinggebied voorkomt. Ook promoveerde hij te Utrecht
in 1850 in de faculteit der letteren op een dissertatie, getiteld Platonis doctrina de
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communione bonorum, mulierum et liberorum in libris de republica proposita, sub
examen vocatur. Van Voorthuysen had sedert den naam van een financieele
specialiteit, en in zijn jeugd zag ieder een toekomstig minister van Financiën in hem.
Hij werd eerst kantonrechter. Nadat hij in Jan. 1856 in het kiesdistrict Breukelen
tot ild der Provinciale staten van Utrecht gekozen was, werd hij reeds 2 Juli 1857
door zijn medeleden tot lid der Eerste Kamer gekozen. Daar men dit hooge
staatslichaam bijna geregeld eerst op veel hoogeren leeftijd binnenkwam, verkreeg
hij van zijn ambtgenooten den bijnaam: de utrechtsche jongen, dien hij zijn geheele
leven behield, zonder dat men later wist wat de beteekenis was.
Zijn lidmaatschap dier Kamer duurde niet lang, want 7 Apr. 1858 werd hij in het
kiesdistrict Utrecht als conservatief candidaat tot lid der Tweede Kamer gekozen.
Daar zijn gezondheid reeds toen te wenschen overliet, kon hij in de Kamer niet
zooveel presteeren als men gedacht had en hij gaarne gewild had. Hij werd 24 Jan.
1859 benoemd tot lid der toen ingestelde rijkscommissie voor de statistiek.
Langzamerhand helde hij meer naar het liberalisme over, vooral toen sedert 1871
de anti-revolutionnaire partij door den invloed van Dr. Kuyper zoo machtig werd en
hij haar overwicht, dat hij verderfelijk voor het vaderland achtte, vreesde.
Bij zijn periodiek aftreden tegen Sept. 1873 werd hij 10 Juni 1873 door een
anti-revolutionnair vervangen. De Staten van Utrecht maakten dit goed door hem
in Juli 1874 tot lid der Eerste Kamer te verkiezen. Bij zijn periodieke aftreding begin
Sept. 1883 verzocht hij, wegens zijn slechte gezondheid, niet in aanmerking te
komen en werd hij in Juli te voren vervangen. In zijn jonge jaren heette hij, ter
onderscheiding van een neef, E. van Voorthuysen Hz. Later verkreeg hij vergunning,
den naam du Marchie bij den zijnen te voegen. Sedert verviel het Hz.
Hij werd ook hoogheemraad van den Lekdijk benedendams.
Hij huwde 17 Juli 1854 C o r n é l i e J e a n n e G i l l o t , geb. 13 Dec. 1829, overl.
21 Dec. 1888, bij wie hij een zoon had.
Ramaer

[Vorderman, Dr. Adolphe Guillaume]
VORDERMAN (Dr. Adolphe Guillaume), geb. te 's Gravenhage 12 Dec. 1844, overl.
te Weltevreden 12 Juli 1902. Hij had als militair student in Utrecht zijn opleiding tot
officier van gezondheid bij de zeemacht genoten, en kwam als zoodanig in 1866 in
Indië; in 1871 was hij civiel geneesheer te Soemenep; in 1881 3e stadsgeneesheer
te Batavia en in 1890 inspecteur van den Burgerl. Geneesk. Dienst, toen ter tijde
de titel van het diensthoofd. Hij leverde zeer belangrijke werken gedurende zijn
36-jarige onafgebroken werkzaamheid in Indië, zooals zijn Analecta op
bromatologisch gebied (studiën over indische voedingsleer) in Gen. Tijdschr. v.N.I.
XXXIII, XXXIV, XXXIX en XLII (van 1893, 1894, 1899 en 1902); Beschrijvende
Catalogus van Chineesche en Inlandsche voedingsmiddelen voor Batavia in Gen.
Tijdschr. v.N.I. XXV en Tijdschr. Land Volkk. VIII; Javaansche Geneesmiddelen in
Gen. Tijdschr. v.N.I. XXXIV en. XL. Na de eerste onderzoekingen van C. E i j k m a n
over het verband tusschen beri-beri, de polyneuritis der hoenderen en rijstvoeding,
deed V. als inspecteur een uitvoerig onderzoek naar het verband tusschen beri-beri
en de rijstvoeding in de gevangenissen van Java en Madoera, en legde de resultaten
neer in een uitgebreid
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rapport, dat in 1898 verscheen onder den titel: Onderzoek naar het verband tusschen
den aard der rijstvoeding in de gevangenissen van Java en Madoera en het
voorkomen van beri-beri onder de geïnterneerden. Al werd dit rapport van vele
zijden bestreden, toch was daardoor de analogie tusschen hoender-polyneuritis en
beri-beri sterker sprekend geworden. Dan leverde hij in het Natuurk. Tijdschrift v.N.I.
een 44-tal bijdragen, die zeer belangrijk waren, vooral op ornithologisch gebied, en
waarvan een beschrijvende lijst gevonden wordt van de hand van H.D. T j e e n k
W i l l i n k in Het Natuurk. Tijdschr. LXII (1903). Vorderman was doctor honoris causa
der universiteit te Utrecht.
Zie: L.S.M.A.v. R ö m e r , Historische Schetsen (Batavia 1921), waarin ook zijn
portret werd opgenomen; een ander portret in Natuurk. Tijdschr. LXII; Encycl. v.
Nederl. Indië, 1e en 2e dr. i.v.
von Römer

[Vorstius, Jan Hendrik]
VORSTIUS (Jan Hendrik), geb. te Kleef 14 Jan. 1740, overl. te Amsterdam 13 Mrt.
1783. Hij werd luthersch predikant te Monnikendam 21 Nov. 1762, te Alkmaar in
1765, te Amsterdam in Jan. 1775. Over zijn beroep naar Amsterdam verscheen:
P h i l a l e t h e s , Echt en nader antwoord van een lidmaat der Amsterdamsche
Luthersche gemeente aan een heer in 's Hage over het beroepen van J.H.V. (Amst.
1774). Een lijkrede op hem hield Esdras Heinrich Mützenbecher (zie kol. 706):
Predikatie ter gedachtenisse van .... Jan Hendrik Vorstius .... 26 April 1783 (Amst.
1783). Hij schreef nog: Redevoering op het eerste eeuwfeest van het luthersche
diaconieweeshuis binnen Amsterdam 24 Aug. 1778 (Amst. z.j.), en een lijkrede op
Jan Mulder.
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken naar J.C. Mertens.
Zie: J. L o o s j e s , Naaml. v. predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 347; 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), 166, 170, Bijl., 111, 123.
Knipscheer

[Vos, Mr. Gerrit]
VOS (Mr. Gerrit), geb. te Nijeveen (Drente) 2 Dec. 1775, overl. te Assen 5 Oct.
1852, was de tweede zoon van Mr. H e n d r i k V o s en R o l i n a A b i n g h . Hij
studeerde eerst aan een andere universiteit en daarna (ingeschreven 21 Sept. 1795)
aan die te Groningen. Aan laatstgenoemde promoveerde hij in de rechten 2 Juli
1796 op stellingen. Hij zette zich als advocaat te Assen neder en werd, toen het
bestuur van het departement Drente onder koning Lodewijk nieuw georganiseerd
werd, op 8 Mei. 1807 tot secretaris-generaal, hetzelfde als thans griffier, van dat
departement benoemd. Na de annexatie werd Drente met Groningen vereenigd tot
het departement Ems occidental en werd de betrekking van Vos met ingang van 1
Jan. 1811 opgeheven. Hij werd toen weder advocaat.
Na de bevrijding werd hij rijksadvocaat voor de nieuw opgerichte provincie Drente.
Op 1 Juni 1819 werd hij door den raad der stad Assen tot lid der Provinciale staten
van Drente gekozen, en zijn medeleden kozen hem 6 Juli 1820 tot lid van
Gedeputeerde staten dier provincie. Bij zijn periodieke aftredingen werd hij steeds
herkozen en ook na de invoering der directe verkiezingen werd Vos op 3 Sept. 1850
herkozen. Hij was de eenige onder de 18 leden voor het district Assen, die bij eerste
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stemming gekozen werd. Hij bleef lid van beide colleges tot zijn overlijden en was
al die jaren de spil, om welke het drentsch bestuur draaide.
Hij huwde 2 Dec. 1800 L a m b e r t a G e -
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r a r d a K n i p h o r s t , geb. 12 Juli 1777, overl. 6 Dec. 1844. Zij hadden 7 kinderen.
Ramaer

[Vos, Mr. Hendrik]
VOS (Mr. Hendrik), geb. te Assen 1 Febr. 1802, overl. aldaar 25 Aug. 1864, was de
oudste zoon van Mr. G. Vos (die voorgaat) en L.G. K n i p h o r s t . Hij werd te
Groningen als student ingeschreven 20 Sept. 1819 en promoveerde aldaar in de
rechten 16 Juni 1825 op een dissertatie De judiciis Drenthiorum antiquis. Hij werd
te Assen advokaat en procureur. Hij volgde zijn vader op als rijksadvocaat en werd
wethouder zijner woonplaats.
8 Juli 1840 en 9 Sept. 1848 werd hij door de Staten van Drente gekozen als eenig
afgevaardigde dier provincie in de dubbele Tweede Kamers, telkens ter overweging
van een voorgestelde herziening der grondwet.
Na het overlijden zijns vaders werd hij 9 Nov. 1852 tot lid van genoemde Staten
gekozen.
Hij huwde in 1826 H e l e n a B u l t h u i s , geb. 1 Apr. 1800, overl. 24 Aug. 1873,
bij wie hij 2 zonen en 4 dochters had.
Ramaer

[Vos, Henricus]
VOS (Henricus), geb. te Amsterdam 11 Aug. 1642, overl. aldaar 5 Nov. 1708. Hij
was luthersch predikant te Zwolle sedert 1668, te Leiden sedert 1670, te Amsterdam
sedert 27 Oct. 1678. Jac. Velten (zie dit dl., kol. 1182) en Joh. Christophorus Colerus
(zie dl. VII, kol. 309) hielden lijkredenen op hem. Ook verscheen na zijn dood een
bundel: Ter gedagtenisse van Ds. H. Vos (Amst. 1708) en werden toen
gedenkpenningen geslagen.
Hij schreef lijkredenen op Joh. Erasmus Blum (Amst. 1683) (zie dl. IV, kol. 166),
op J.G. H u n s l e r (of H o n s e l a a r ), predikant te Gouda (1695), op Joh. Boeken
(1697) (zie dl. IV, kol. 182) en op Henricus van Born (Amst. 1701, twee drukken)
(zie dl. IV, kol. 227). Bovendien: Disputatio de philosophia; Disputatio de bona
conscientia; Predikatie over de magt en het geweld des Satans omtrent den mensch
(1692) (tegen Volkhard Visscher, zie dit deel, kol. 1213); Paulus' heilige
onverschilligheid in leven of in sterven .... (Rott. 1697); Theologia metrica, ofte
Godgeleerdheyd .... (Amst. 1699; 2e dr. Gouda 1705; 3e dr. 1707); Alle de
voornaemste historien des O. en N. Testaments, verbeeld in konstplaten door
Romeijn de Hooge. Met omstandige verklaring der stoffen en seer beknopte
puntdigten van den Heer Henricus Vos (Amst. 1704). Hoogstwaarschijnlijk is ook
van hem: Kort bewijs en onderrichtinge over de strytvrage .... binnen Amsterdam
.... over het recht der stemminge der ledematen door een Liefhebber der Waerheyt
(1690). Na zijn dood verscheen nog: Predikatie van de ziele in de hel (Jes. 66:24)
(1709; herdr. in 1729 en 1744).
Zijn zoon Johannes Henricus volgt.
Zie: J. L o o s j e s , Naaml. v. predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenhage 1925), 347-349; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh.
1921), 140, 142 v., 148, 151; 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), 106, 116 v., 132-139, 142, 147, Bijl., 85, 106-109,
122; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek v. Ned. anonymen en pseudonymen ('s
Gravenh. en Utrecht 1870), kol. 607, no. 5842; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd.
Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 802 (no. 971).
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Knipscheer

[Vos, Johannes Henricus]
VOS (Johannes Henricus), geb. te Amsterdam in 1683, overl. te Hoorn 9 Oct. 1752.
Henricus, die voorgaat, was zijn vader. Hij was luthersch predikant te Amersfoort
sedert 1710, daarna te Hoorn van 1715 tot zijn dood. Hendrik Kemper

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

1236
(dit dl., kol. 501) hield een lijkrede op hem. Hij zelf schreef een Lijkdicht op Joh.
Wilh. van Sonten (1710); voorts Jubilé-predikatie van de overlevering der
Augsburgsche Confessie (1730) en Het jubilerende Sion binnen Hoorn .... (Amst.
1728).
Zijn portret is gegraveerd door P. van Gunst naar D. van der Plaes, door J.J.
Wilant naar J.F. Bodecker, door B. Velthuysen en Rom. de Hooghe.
Zie: J. L o o s j e s , Naaml. v. predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 349.
Knipscheer

[Vos, Paulus]
VOS (Paulus), geb. te Amsterdam in 1762, overl. te Kampen 8 Nov. 1836. Hij was
luthersch predikant te de Rijp van 4 Dec. 1795 tot 27 Mei 1798, daarna te Sappemeer
en sedert 1804 te Kampen. Hij schreef: De bijzondere hoop der eerste Christenen
(Gron. 1804); Leerrede ter bevordering van Evangelische verbetering en troost
(Kampen 1813) en De Hervorming der Christelijke kerk (Kampen 1830).
Zie: J. L o o s j e s , Naaml. v. predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 351; Brinkman's Catalogus (1850-82), 1284, (1882-91), 589.
Knipscheer

[Vos van Nederveen Cappel, Mr. Cornelis Lodewijk de]
VOS VAN NEDERVEEN CAPPEL (Mr. Cornelis Lodewijk d e ), geb. te Utrecht 16
Nov. 1804, overl. te Scheveningen ('s Gravenhage) 13 Mrt. 1885, was de zoon van
Mr. H e n d r i k D a n i ë l d e V o s en T h e o d o r a O d i l i a S u f f r i d a R o s s i j n .
Hij werd in zijn geboortestad 19 Juni 1822 als student ingeschreven en
promoveerde aldaar 14 Dec. 1827 op een dissertatie De firmanda donatione inter
vivos apud acta.
Hij werd advocaat aldaar en werd 16 Sept. 1838 benoemd tot substituut griffier
bij de arrondissements-rechtbank te Utrecht, 25 Sept. 1840 tot officier van justitie
bij die rechtbank en 3 Mrt. 1852 tot haar president.
Op 7 Dec. 1855 werd hij benoemd tot lid van den Hoogen Raad en verhuisde hij
naar 's Gravenhage. Op 6 Apr. 1878 werden op voordracht van minister Mr. H.J.
Smidt 7 leden van den Hoogen Raad, onder wie de Vos, voor vice-president van
dat college door hun medelid Mr. F.B. Coninck Liefsting voorbijgegaan, terwijl de
voordracht aan den Koning van deze benoeming slechts inhield, dat hij zeer
bekwaam was. De Mr. Smidt opvolgende minister van justitie Mr. A.E.J. Modderman,
schoonzoon van de Vos, aarzelde niet om, toen er een vacature van president was
ontstaan, den Koning de Vos, oudsten der leden in dienst, als president voor te
dragen, dus met voorbijgaan thans van den vice-president Liefsting; 11 Sept. 1882
werd hij benoemd.
Weinige jaren later verzocht hij met het oog op zijn gezondheid ontslag, dat hem
21 Febr. 1885 met ingang van 1 Apr. d.a.v. eervol verleend werd. Nog voor
laatstgenoemde termijn intrad, overleed hij. In zijn plaats werd wederom een der in
1878 voorbijgeganen tot president benoemd.
Hij huwde 15 Sept. 1842 A n n a E l i s a b e t h M a r i a G r a e v e s t e i n , geb. 8
Juli 1812, overl. 11 Jan. 1883, bij wie hij 2 zonen en 2 dochters had.
Ramaer
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[Vos van Steenwijk, Mr. Carel baron de]
VOS VAN STEENWIJK (Mr. Carel baron d e ), geb. te de Wijk 20 Mei 1852, overl.
te Zwolle 13 Aug. 1903, was de tweede zoon van Mr. R.H. baron d e V o s v a n
S t e e n w i j k en A.A. baronesse d e V o s v a n S t e e n w i j k . Hij werd te Leiden
30 Sept. 1870 als student ingeschreven en promoveerde aldaar in de rechten 30
Juni 1877 op een dissertatie getiteld: Over de misdrijven waarbij, wegens hun
staatkundig karak-
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ter, uitlevering is uitgesloten. Hij vestigde zich te Zwolle als advocaat en werd 24
Mei 1892 in het kiesdistrict van dien naam tot lid der Provinciale staten van Overijsel
gekozen en 4 Nov. 1897 tot lid van Gedeputeerde staten dier provincie. Hij was
zeer geacht, maar zijn gezondheid liet van zijn jeugd veel te wenschen over. Hij en
zijn broeder G.W. (die volgt) behoorden tot de liberale partij.
Hij huwde 24 Mei 1880 J o h a n n a A l e i d a E n g e l i n a v a n N e s v a n
M e e r k e r k , geb. 11 Dec. 1856, nog in leven, bij wie hij 5 zonen had, van welke
de 2 oudsten dood geboren waren.
Ramaer

[Vos van Steenwijk, Mr. Godert Willem baron de]
VOS VAN STEENWIJK (Mr. Godert Willem baron d e ), geb. te de Wijk 8 Dec. 1845,
overl. te Zwolle 7 Jan. 1890, was de oudste zoon van Mr. R.H. d e V o s v a n
S t e e n w i j k en A.A. baronesse d e V o s v a n S t e e n w i j k .
Hij werd 20 Sept. 1864 te Leiden als student ingeschreven en promoveerde aldaar
in de rechten 1 Nov. 1870 op een dissertatie getiteld: Bijdrage tot het
dienstbodenrecht. Hij werd weldra benoemd tot burgemeester van de Wijk, verkreeg
op zijn verzoek met het oog op zijn gezondheid in 1881 eervol ontslag als zoodanig
en werd daar toen tot wethouder gekozen.
Toen het Eerste-Kamerlid in Drente niet herkozen was, en twee achtereenvolgens
in zijn plaats gekozenen bedankten, viel het oog op de Vos, en werd hij 4 Nov. 1884
gekozen. Hij bleef dit tot zijn overlijden.
Hij huwde 14 Oct. 1874 G e r h a r d a D i t m a r i a v a n N e s v a n M e e r k e r k ,
nog in leven. Zij hadden een zoon en een dochter.
Ramaer

[Vos van Steenwijk, Mr. Jan Willem Jacobus baron de]
VOS VAN STEENWIJK (Mr. Jan Willem Jacobus baron d e ), geb. te de Wijk 2 Mrt.
1827, overl. te 's Gravenhage 10 Oct. 1897, was de oudste zoon van Mr. J.A.G.
baron de Vos van Steenwijk van den Havixhorst (die volgt) en jkvr. H.E. B a c k e r .
Hij werd 2 Sept. 1845 als student te Groningen ingeschreven en promoveerde aldaar
in de rechten 19 Juni 1849 op stellingen.
Hij werd advocaat te Meppel en 14 Jan. 1850 benoemd tot burgemeester en
secretaris van Nijeveen, maar bleef te Meppel wonen. Op 8 Mëi 1854 werd hij
benoemd tot substituut-officier van justitie te Almelo, 18 Jan. 1859 in dezelfde
betrekking te Zwolle en 23 Oct. 1862 tot rechter in de arrondissements-rechtbank
aldaar.
Hij verkreeg bij de nieuwe rechterlijke indeeling bij Koninklijk besluit van 1 Mei
1877 eervol ontslag als rechter en ging te 's Gravenhage wonen.
Toen ingevolge een nieuwe verdeeling der kiesdistricten voor het district
Winschoten een tweede lid der Tweede Kamer gekozen moest worden, stelden de
liberalen in de drentsche gemeenten, die tot dat district behoorden, de Vos candidaat.
Door verdeeldheid onder de groningsche liberalen werd hij bij herstemming 12 Mrt.
1878 gekozen. Hij trad in de Kamer voor de economische en landbouwbelangen
op en had daar als zoodanig gezag.
Bij de ontbinding der Kamer in 1887 verzocht hij niet in aanmerking te komen,
maar toen de 15 Sept. van dat jaar gekozene bedankte, liet hij zich opnieuw een
keuze welgevallen; zijn verkiezing had 7 Oct. plaats. Evenwel verzocht hij bij de
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verkiezingen ingevolge de herziene grondwet opnieuw, niet in aanmerking te komen.
Hij werd 20 Mrt. 1888 vervangen.
Hij huwde 30 Mei 1851 jkvr. l s a b e l l a C a t h a r i n a J o h a n n a v a n
E y s i n g a , geb. 16 Apr. 1828, overl. 23 Dec. 1862, bij wie hij 2 dochters had; 6
Apr. 1865 jkvr. A n n a
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A g a t h a A l b e r t i n a v a n E y s i n g a , geb. 28 Nov. 1825, overl. 23 Dec. 1872,
bij wie hij een dochter had; eindelijk 30 Juli 1879 M a t h i l d e P a u l i n e C o r n e l i a
A d r i a n a baronesse v a n H a e r s o l t e , bij wie hij een zoon had, die lid van
Gedeputeerde staten van Overijsel werd.
Ramaer

[Vos van Steenwijk van den Havixhorst, Godert Willem baron de]
VOS VAN STEENWIJK VAN DEN HAVIXHORST (Godert Willem baron d e ), geb.
te Vollenhove 17 Oct. 1747, overl. te de Wijk 20 Dec. 1830, was de tweede zoon
van J.A.G. d e V o s v a n S t e e n w i j k en G.A. v a n I s s e l m u d e n . Hij werd
militair en bracht het tot luitenant-kolonel van de lijfwacht van den stadhouder Willem
V.
In afwijking van zijn broeders was hij prinsgezind, en toen hij in 1795 buiten dienst
geraakte, zette hij zich op zijn buitenplaats de Havixhorst onder de Wijk neder.
Hij werd, nadat Drente in 1802 met het departement Overijsel vereenigd was, 29
Oct. van dat jaar ter vervanging van zijn broeder Carel de V.v.S.v.d. Hogenhof (die
volgt) tot lid van het bestuur van Overijsel gekozen in het district Meppel.
Nadat Drente onder Schimmelpenninck weder een afzonderlijk departement
geworden was, werd hij 19 Juli 1805 met ingang van 1 Aug. d.a.v. tot een der 3
leden van het bestuur van dat departement benoemd. Toen onder koning Lodewijk
een organisatie der departementen als de fransche werd ingevoerd, werd de Vos
benoemd tot drost in het kwartier Meppel. Onder het fransche bewind werd Drente
met Groningen vereenigd tot het departement Ems occidental. Toen werd geheel
Drente één arrondissement, en daardoor geraakte hij 1 Jan. 1811 buiten betrekking.
Kort daarna werd hij benoemd tot vrederechter in het kanton Meppel. Hij bleef dit
ook na de bevrijding.
Op 29 Aug. 1814 werd hij tot lid der Provinciale staten van Drente voor de
ridderschap benoemd.
Wegens hoogen leeftijd verzocht hij ontslag als vrederechter, hetwelk hem in Mrt.
1825 eervol verleend werd. Bij zijn periodieke aftreding als lid der staten verzocht
hij in hetzelfde jaar niet voor een nieuwe verkiezing in aanmerking te komen, en
werd hij 1 Juni vervangen.
Hij werd in 1814 in de ridderschap van Drente opgenomen en hem werd in 1821
de titel baron toegekend.
Hij huwde 20 Mrt. 1798 A n d r e a v a n H o l t h e , geb. 13 Nov. 1773, overl. 4
Apr. 1825, bij wie hij 2 zonen en 3 dochters had.
Ramaer

[Vos van Steenwijk van den Havixhorst, Mr. Jan Arend Godert
baron de]
VOS VAN STEENWIJK VAN DEN HAVIXHORST (Mr. Jan Arend Godert baron
d e ), geb. te de Wijk 7 Febr. 1799, overl. te Zwolle 7 Mrt. 1872, was de zoon van
G.W. de Vos van Steenwijk (hiervoor) en A. v a n H o l t h e . Hij studeerde te
Groningen, waar hij 29 Sept. 1817 als student werd ingeschreven en 18 Sept. 1822
in de rechten promoveerde op een dissertatie getiteld: De thori et mensae
separatione, imprimis ex jure Gallico novissimo.
Hij werd in Mrt. 1825 benoemd tot vrederechter in het kanton Meppel en 1 Juni
1825 door de ridderschap tot lid der Provinciale staten van Drente gekozen, beide
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ter vervanging van zijn vader. Hij ging na het overlijden zijns vaders op het
buitengoed Havixhorst wonen.
Op 13 Febr. 1846 werd hij met ingang van 1 Apr. d.a.v. benoemd tot gouverneur
van Drente, welke titel op 13 Juli 1850 in dien van commissaris des Konings
veranderd werd. Op 5 Juni 1851 werd hij benoemd tot curator der groningsche
universiteit; hij bleef dit tot zijn overlijden. Op
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16 Sept. 1866 ontving hij met ingang van 30 d.a.v. op zijn verzoek eervol ontslag.
Hij ging toen des winters te Zwolle wonen.
Hij huwde 7 Juli 1824 jkvr. H e r m a n n a E l i s a b e t h B a c k e r , geb. 13 Mrt.
1801, overl. 15 Jan. 1876, bij wie hij 6 zonen en 3 dochters had.
Ramaer

[Vos van Steenwijk van den Hogenhof, Carel baron de]
VOS VAN STEENWIJK VAN DEN HOGENHOF (Carel baron d e ), geb. te
Vollenhove 11 Mrt. 1759, overl. te Zwolle 2 Jan. 1830, was de jongste der drie zonen
van J.A.G. d e V o s v a n S t e e n w i j k en G.A. v a n I s s e l m u d e n . Hij werd
1 Oct. 1776 als student te Leiden ingeschreven, maar vertrok van daar zonder
gepromoveerd te zijn.
Hij noemde zich naar een buitenplaats de Hogenhof bij Welsum onder Olst, maar
woonde tot omstreeks 1805 meestal op Dikninge onder de Wijk. Hoewel hij ook in
Overijsel de betrekking van rentmeester der domeinen had, en dus ook als
overijselsch edelman kon gelden, was hij toch in hoofdzaak Drent.
Hij was evenals de meesten der familiën de Vos van Steenwijk en van Isselmuden
van gematigd patriotsche richting. In 1787 werd hij kolonel van een drentsch vrijkorps,
dat bestemd was om met korpsen van andere provinciën samen te werken. Zijn
korps is niet opgetreden. Nadat de Pruisen de patriotsche beweging onderdrukt
hadden, werd de Vos bij besluit der Staten van 15 Dec. 1787 uit zijn betrekkingen
ontslagen. Nauwelijks was het fransche leger onder Pichegru in ons land gekomen
en de stadhouder naar Engeland gevlucht, of ook in Drente begonnen de Patriotten
zich te weren. Op 7 Febr. 1795 werd een publicatie uitgegeven van 16 personen,
waaronder de Vos, mededeelende dat zij zich als het comité revolutionnair voor
Drente geconstitueerd hadden; op 11 d.a.v. werd het landschapsbestuur ontslagen
en nam genoemd comité de teugels van het bewind in handen. Er werden kort
daarna door 30 daartoe door het comité aangewezen personen, 12 provisioneele
representanten gekozen, die het bewind overnamen. Zij kozen de Vos tot hun
voorzitter. Zij traden 22 Apr. d.a.v. af ten gevolge van de verkiezing door het geheele
drentsche volk van 44 representanten, die ook weder op 24 d.a.v. de Vos tot hun
voorzitter verkozen. Dit bestuur bleef zitting houden tot na den staatsgreep van 22
Jan. 1798 en werd 20 Febr. d.a.v. vervangen.
De Vos werd intusschen op 27 Jan. 1796 in de kiesdistricten Meppel en Vries,
dus door 2/3 van Drente, tot lid der Nationale Vergadering gekozen. Door loting
werd uitgemaakt, dat hij voor Meppel zitting zou nemen. Op 14 Mrt. d.a.v. werd hij
door zijn medeleden tot een der 21 leden van de commissie tot het ontwerpen eener
constitutie benoemd. Deze leden verlieten nu de vergadering om zich daarmede
uitsluitend bezig te houden. De Vos heeft in deze commissie sterk in federalistischen
geest gewerkt. Op 11 Nov. 1796 nam hij evenals zijn 40 ambtgenooten zijn plaats
in de Nationale Vergadering weder in en nu begonnen de 5 maanden durende
discussies over dit op twee gedachten hinkende ontwerp. Hij verzette zich er vooral
tegen, dat bij de gelijkmaking der schulden Drente benadeeld werd; het zou volgens
hem 's jaars ƒ 600000 meer dan tot dien tijd moeten betalen, hetgeen dat gewest
onmogelijk kon opbrengen. Zijn raming was wel wat pessimistisch. Hij was van 6
tot en met 18 Febr. voorzitter der vergadering. Het ontwerp werd in Mei 1797 in de
vergadering aangenomen, maar 8 Aug. d.a.v. bij volksstemming verworpen.
Op 2 Aug. 1797 herkozen, ditmaal voor het
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district Zweeloo, was de Vos weder in federalistischen zin werkzaam, hetgeen het
gevolg had, dat hij bij den staatsgreep van 22 Jan. 1798 met 21 zijner ambtgenooten
op de Voorpoort te 's Gravenhage gevangen gezet werd. Zij werden 3 Febr. d.a.v.
naar het Huis ten Bosch overgebracht en eerst na den tweeden staatsgreep van
12 Juni d.a.v. werd hij evenals de meeste anderen, maar eerst op 14 Juli, vrijgelaten.
Hij bleef nu ambteloos totdat hij 4 Juni 1802 door het staatsbewind benoemd werd
tot lid van het bestuur van het departement Overijsel, waartoe toen ook Drente
behoorde. Deze betrekking verwisselde hij kort daarna, 14 Sept. 1802, met die van
gezant te Parijs, waar hij den op zijn verzoek naar Londen overgeplaatsten gezant
Schimmelpenninck (dl. IV, kol. 1225) verving. Dit is de onaangenaamste tijd van
zijn leven geweest. In overeenstemming met zijn voorganger trachtte hij (en Engeland
was daartoe wel genegen) ons land uit den toen dreigenden oorlog tusschen
Engeland en Frankrijk te houden, maar het was Bonaparte's doel, het nog rijke
Nederland zooveel mogelijk uit te buiten, en de pogingen van de Vos, waarbij hij
steeds even onhebbelijk behandeld werd, faalden. Het gevolg van een en ander
was, dat hij in Sept. 1803 teruggeroepen en weder door Schimmelpenninck
vervangen werd.
Op 23 Mei 1804 werd hij in het departement Overijsel, waartoe Drente nog
behoorde, tot lid van het wetgevend lichaam gekozen. Op 6 Mei 1805 werd hij door
den raadpensionaris Schimmelpenninck in het tot 19 leden ingekrompen Wetgevend
Lichaam benoemd. In dezelfde maand werd hij tot voorzitter van dit lichaam gekozen
en dit bleef hij tot het eind van Schimmelpenninck's bewind. Als zoodanig trad hij
na diens ontslag van 4 tot 18 Juni 1805 op als waarnemend raadpensionaris. Hij
was dus die dagen de bijna onbeperkte alleenheerscher over Nederland.
Koning Lodewijk benoemde hem 25 Sept. 1806 in het nieuwe Wetgevend Lichaam,
en wel voor Overijsel, waarvan Drente nu weder gescheiden was. Na de inlijving
benoemde Napoleon hem 26 Dec. 1810 tot lid van het fransche Wetgevend Lichaam
voor het departement Bouches de l'Issel. Ook verhief hij hem tot baron de l'empire.
Na de bevrijding werd hij bij Souverein besluit van 29 Aug. 1814 tot lid van de
Provinciale staten van Overijsel, en 23 Sept. d.a.v. tevens tot lid van Gedeputeerde
staten dier provincie benoemd. Daarop volgde 14 Jan. 1816 zijn benoeming tot lid
der Eerste Kamer. Dit bleef hij tot zijn overlijden. Hij werd in 1814 in de ridderschap
van Overijsel opgenomen en hem werd in 1821 de titel baron toegekend.
Hij huwde S o p h i a C o r n e l i a H u y g h e n s , geb. 11 Mrt. 1784, overl. 26 Juni
1856, bij wie hij een zoon en twee dochters had.
Zijn portret is gegraveerd door Quenedey en op een verzamelblad door een
onbekend kunstenaar.
Ramaer

[Vos van Steenwijk van den Nijerwal]
VOS VAN STEENWIJK VAN DEN NIJERWAL, sedert 1800 zich noemende v a n
d e n O l d e n h o f (Mr. Jan Arend d e ), geb. te Vollenhove 26 Mrt. 1746, overl. te
Ambt Vollenhove 8 Mrt. 1813, was de oudste zoon van J a n A r e n d G o d e r t
d e V o s v a n S t e e n w i j k en G e e r t r u i d A g n e s v a n I s s e l m u d e n .
Hij studeerde sedert 1764 aan de hoogeschool te Utrecht en verwierf aldaar 18
Juni 1765 den titel meester in de rechten op een dissertatie getiteld: Varii argumenti
quaestiones, partim ex jure naturae, partim ex civili Romano petitae. Zeker heeft hij
voor 1764 nog aan een andere
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hoogeschool gestudeerd, maar aan welke is onbekend.
Behalve in Overijsel had hij ook als erfgenaam eener tante groote bezittingen in
Zeeland. Hij werd reeds spoedig door het kwartier Vollenhove in de Staten van
Overijsel afgevaardigd en sloot zich in de politiek aan bij J.D. van der Capellen tot
den Pol (dl. I, kol. 578), in 1778 bij het geschil over de drostendiensten. Dit misbruik,
dat reeds was afgeschaft door een besluit der Staten van 18 Mrt. 1631, hetwelk in
het vergeetboek geraakt was, werd na een 4-jarig debat in de Staten, waarbij met
de Vos en enkele andere edelen ook de 3 stemhebbende steden de partij van van
der Capellen kozen, bij Statenbesluit van 1 Nov. 1782 afgeschaft. Later werden nog
andere misbruiken, die in Overijsel bestonden, bestreden, maar toen van der
Capellen in 1784 overleed, was de kracht zijner partij in Overijsel gebroken.
De Vos werd toen een van de hoofden van het verzet tegen bedoelde misbruiken.
Veel kon bij gebrek aan medewerking evenwel niet verricht worden. Op 8 Sept.
1786 deden van Pallandt van Zuthem en 4 andere overijselsche leden der
ridderschap, onder welke de Vos, en waarbij zich 12 d.a.v. nog 2 anderen voegden,
het voorstel om den stadhouder te verzoeken, geen geweld tegen de opstandige
stadjes Hattem en Elburg te gebruiken. De Prins heeft zich aan dit verzoek, als het
door de Staten al gedaan is, niet gestoord. Tot 1787 bleel de meerderheid in het
overijselsch bestuur patriotsch.
Toen het pruisische leger op 13 Sept. 1787 met vergunning der Staten van
Gelderland eerst die provincie en vervolgens ook Overijsel binnendrong, stelde de
Vos in de Staten op 28 d.a.v. voor, dat deze niet zouden vergaderen zoolang er
pruisische troepen op overijselsch gebied waren. Slechts 5 leden der ridderschap,
alsmede de steden Deventer en Kampen (deze waren met Zwolle de eenige
stemhebbende steden) stemden voor zijn voorstel. Op 22 Oct. 1787 klaagde hij,
dat aan zijn woning geweld gepleegd was. Een en ander was oorzaak, dat hij 27
Oct. 1787 werd ontslagen als lid der commissie tot herziening der aan de generaliteit
te betalen quota. Ook uit zijn betrekking van lid der admiraliteit werd hij ontslagen.
In het begin van 1788 werd van alle leden der overijselsche staten een nieuwe
eed aan den stadhouder geëischt. Toen hij en 8 andere leden dit weigerden, werden
zij 28 Febr. 1788 van het lidmaatschap vervallen verklaard.
Doordat in Overijsel, Drente en Groningen minder hevig door de Patriotten was
opgetreden, werden hier niet, zooals in de andere provinciën, verbanningen
uitgesproken. Zelfs zetten een aantal hoofden der patriotsche beweging, die uit
andere gewesten gebannen waren, zich in 1788 in het goedkoope Kampen neder.
De Vos bleef tot Jan. 1795 ambteloos en werd toen weder lid der Staten en
afgevaardigde van Overijsel naar de Algemeene Staten. Op 27 Jan. 1796 werd hij
in het kiesdistrict Vollenhove gekozen tot lid der Nationale Vergadering. Hij was niet
zoo federalistisch gezind als zijn broeder C. de Vos (hiervoor), zooals blijkt uit zijn
stem op 2 Dec. 1796 voor het voorstel-Hartogh tot het amalgameeren der schulden
en der financiën van de provinciën.
Hij had bijzonder studie van de financiën gemaakt en werd 31 Mei 1796 tot een
der 5 leden van de commissie van de financiën gekozen. Ook werd hij 7 Dec. 1796
gekozen tot een der 7 leden van de commissie, die de noodige voorstellen moest
doen om de 29 Nov. te voren voorloopig
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aangenomen constitutie in overeenstemming met het amalgamatie-besluit te brengen.
Van 30 Mei tot en met 10 Juni 1796 was hij president der Nationale Vergadering.
Op 31 Mei 1797 werd hij tot gezant te Parijs benoemd. Op 1 Juni d.a.v. verklaarden
de ultra-radicaal P. Vreede en 5 anderen, dat zij niet tot dit besluit hadden
medegewerkt. Eenigen tijd later werden Mr. W.A. Lestevenon (kol. 600) en van
Marselis aan hem toegevoegd met het oog op het plan, dat door de fransche
regeering gevormd was tot het gezamenlijk inleiden van onderhandelingen met
Engeland over een te sluiten vrede. Intusschen werd Lestevenon ingevolge een
zedenschandaal op 11 Aug. door M. van der Goes vervangen. Op 4 Sept. 1797 had
te Parijs een staatsgreep plaats, waarbij de voor den vrede gestemde directeuren
Carnot en Barthélémy uit hun ambt gezet werden, en waarbij de radicalen weder
de macht in handen kregen. Er was nu ook geen kans meer op vrede met Engeland,
en Marselis en van der Goes keerden in dezelfde maand naar het vaderland terug,
terwijl de Vos te Parijs bleef. Spoedig bleek evenwel, dat de nieuwe fransche
regeering de Vos niet als gezant wilde erkennen; de oorzaak hiervan was
waarschijnlijk, dat hij als eerlijk man zich niet leende tot het verstrekken van
steekpenningen aan Barras, Talleyrand en anderen.
Kort na den staatsgreep van 22 Jan. 1798 keerde hij naar Nederland terug. Voor
zijn uitgaven te Parijs gedurende 8 maanden had hij een declaratie van ruim ƒ 12000
ingediend. Op 14 Febr. d.a.v. stelde het lid der Nationale Vergadering C. van der
Hoeven, die zelf later een zonderlinge rol te Parijs gespeeld heeft, voor, deze
declaratie in advies te houden totdat de Vos zich hierover verantwoord zou hebben.
Dit voorstel werd aangenomen en eerst na den staatsgreep van 12 Juni 1798 heeft
de Vos het hem toekomende ontvangen.
Hij bleef ambteloos totdat hij 20 Dec. 1798 in het kiesdistrict Zwolle gekozen werd
tot lid van het uit 7 leden bestaand bestuur van het nieuw opgerichte departement
van den Ouden IJsel. Dit bestuur was tegelijk hetgeen thans bureau van den
commissaris der Koningin, Gedeputeerden en Provinciale staten is.
Op 14 Sept. 1799 deed het Uitvoerend bewind der Bataafsche republiek op raad
van den agent voor Buitenlandsche Zaken aan de Vos het verzoek, zich naar Berlijn
te begeven, ten einde te trachten van Pruisen hulp te verkrijgen, om neutraal te
blijven of liever te worden in den oorlog tusschen Frankrijk en Engeland, en daardoor
den invloed dier beide rijken op onzen binnenlandschen toestand tegen te gaan.
De pruisische minister van Buitenlandsche Zaken, C.H.C. graaf von Haugwitz, zeide,
dat dit alleen mogelijk was als het huis Oranje bij ons hersteld werd, en wanneer
Willem V daartoe ongenegen was, met den erfprins. Nu leverde de Vos aan von
Haugwitz het ontwerp eener constitutie in met laatstgenoemde aan het hoofd, en
vervanging van het algemeen stemrecht door een census. Deze achtte dit voorstel
onvoldoende en de Vos keerde naar Nederland terug. Hij bracht 13 Oct. verslag in
den Haag uit, maar verzweeg voor het Uitvoerend bewind (niet voor van der Goes),
hetgeen over herstel van het huis van Oranje behandeld was. Doordat de Engelschen
en Russen in dezelfde maand Oct. uit Noord-Holland aftrokken, is van het herstel
niets gekomen.
Op 14 Dec. 1801 werd hij door het Staatsbewind benoemd tot lid van den raad
van financiën, die optrad ter vervanging van den agent
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van financiën. In Mrt. 1802 werd hij door dat bewind benoemd tot thesaurier-generaal
der Bataafsche republiek.
In 1804 werd hij met C.G. Hultman (dl. VIII, kol. 890), die toen gezant te Berlijn
was, belast met het sluiten van een overeenkomst met den voormaligen stadhouder
over de schadevergoeding, die dezen voor het verlies zijner bezitingen zou worden
toegekend. Zij sloten met diens zoon, den vorst van Fulda (later koning Willem I) in
de Fasanerie te Fulda op 1 Aug. 1804 een verdrag, waarbij bepaald werd, dat den
ex-stadhouder 5 millioen gulden uitgekeerd zou worden. Het Wetgevend Lichaam
weigerde evenwel op ondershandsch bevel van den franschen Keizer de ratificatie
van dit verdrag.
Onder den raadpensionaris behield de Vos zijn betrekking van thesaurier-generaal.
Zij werd door koning Lodewijk opgeheven. De Vos werd nu op 27 Juni 1806 tot lid
van den staatsraad benoemd. Ingevolge besluit van 2 Dec. 1807 werd hij landdrost,
hetzelfde als thans commissaris der Koningin, in het departement Gelderland. Om
gezondheidsredenen kreeg hij op zijn verzoek met ingang van 1 Jan. 1810 eervol
ontslag. Hij ging nu op zijn buitenplaats onder Ambt Vollenhove wonen.
Hij huwde 19 Dec. 1775 zijn nicht C o n r a d i n a W i l h e l m i n a v a n
I s s e l m u d e n t o t P a a s l o , geb. 3 Jan. 1754, overl. 12 Nov. 1818, bij wie hij
verscheiden kinderen had.
Zijn gegraveerd portret komt voor op een verzamelblad door een onbekend
kunstenaar.
Ramaer

[Vosbergen, Cornelius]
VOSBERGEN (Cornelius), V o s b e r g i u s , priester, geb. te Gorkum 1618, overl.
te Haarlem 30 Sept. 1653, studeerde in de theologie te Leuven en behaalde den
graad van baccalaureus. Na zijn priesterwijding was hij werkzaam als assistent van
Balduinus Catz, rector van de St. Bernardusstatie in den Hoek te Haarlem en
bestuurder der vereeniging der Maagden aldaar. Tevens trad hij op als pastoor van
het naburige Spaarnwoude en Sparendam. Hier was hij door het zoogenaamd
kapittel benoemd 3 Oct. 1645. Zijn portret werd gegraveerd, met een opschrift in
het Latijn en het Nederlandsch, waarvan men den tekst vindt in Batavia Sacra II,
379.
1591 was een A r n o l d u s V o s b e r g h e n van Romerswaal in Zeeland gekozen
tot deken der baccalaurei te Leuven (V a l . A n d r e a s , Fasti acad., 214).
Zie: Bijdr. bisd. Haarlem II, 305; Archief aartsb. Utrecht XI, 118; De Katholiek LX
(1871), 340.
Fruytier

[Vrecken, Paulus Mathias graaf van der]
VRECKEN (Paulus Mathias graaf v a n d e r ), geb. te Maastricht 13 Dec. 1777,
overl. te Houthem-St. Gerlach 25 Mrt. 1868. Als student der universiteit te Leuven
behaalde hij bij de laatste promotie van de filosofie in 1796 de zesde plaats der
eerste linie van 58 gepromoveerden. Hij was de jongere broeder van Gijsb. Jon.
Alex. v.d.V. (dl. VII, kol. 1289-90). Beiden waren vurige verdedigers der Pausen en
der Katholieke Kerk in de dagen van verdrukking. Paul v.d.V. is vooral bekend,
doordat hij er in slaagde door te dringen bij den gevangen paus Pius VII te
Fontainebleau en herhaaldelijk geheime zendingen van den Paus wist te volbrengen.
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Eerst had hij de lessen der theologie gevolgd te Erfurt, waarheen hij was gevlucht
om aan de loting te ontsnappen, daarna te Rome, waar mgr. Brancadoro, eertijds
nuntius in de Zuidelijke Nederlanden, zijn beschermer was. Hij liet zijn plan om
priester te worden varen, nam een aanvang met de studie der rechten en behaalde
22 Juli 1803
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den doctorstitel. Op vele reizen door Europa had hij verschillende talen aangeleerd
en was in betrekking met vele hooggeplaatste personen vnl. als secretaris van
kardinaal Brancadoro. Zoo werd hij de pleitbezorger der geestelijken van zijn gewest
bij het Vatikaan, en de geheime vertegenwoordiger en gezant van de kardinalen en
den Paus tijdens de vervolgingsmaatregelen van Napoleon. Ondanks alle
hindernissen slaagde hij er in zijn ontelbare zendingen te volbrengen. Het stoutste
stuk, de overbrenging van een brief van den Paus aan keizer Frans te Weenen,
volbracht hij 1813. Zijn merkwaardige reis naar Parijs en Weenen wordt verhaald
in De Volksmissionaris XXXIV (1913), 365-369. Onder de regeering van koning
Willem I, vnl. 1825-30, ontplooide hij een groote werkzaamheid als tusschenpersoon
van Rome en het episcopaat. Paus Gregorius XVI benoemde hem tot ridder en
commandeur der orde van den H. Gregorius. Reeds 12 Oct. 1814 had Pius VII hem
bij een bezoek te Rome de waardigheid gegeven van romeinsch graaf. Ook was hij
protonotarius apostolicus.
Zijn laatste, zevende, reis naar Rome had plaats in 1851, op 74-jarigen leeftijd,
waar hij roerend afscheid nam van paus Pius IX.
1823 had hij het genootschap: ‘De Voortplanting des Geloofs’ ingevoerd in de
Nederlanden, waarvan hij een trouwe steun was tot aan zijn dood. Ook werkte hij
mede aan de kerkregeling van 1840 en 1853. Een deel met reisverhalen en een
paar banden met brieven van graaf v.d.V. zijn bewaard gebleven te Houthem bij
den heer Aug. Neve. Daaruit blijken o.a. ook zijn betrekkingen met de paters
Roothaan S.J., Lacordaire O. Praed. en andere vooraanstaande personen. 19 Nov.
1838 stichtte hij een studiebeurs voor studenten der theologie; 1864 werd het
seminarie te Namen tot begever aangesteld.
Zijn laatste levensjaren bracht hij door op zijn landgoed te Houthem, waar hij in
hoogen ouderdom overleed. Zijn vriend, de bisschop mgr. Paradis, woonde aldaar
zijn plechtige begrafenis bij.
Zie: A. v a n S o e s t , Hulde aan de zalige nagedachtenis van den heer Paul van
der Vrecken. Lijkrede bij de plechtige begrafenis te Houthem-St. Gerlach (Maastricht
1868); Le comte Paul van der Vrecken par Paul Verhagen (Maestr. 1894) ook in
Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXX (1893), 89-146;
Levensschets van Graaf Paul van der Vrecken ('s Hertogenbosch z.j.) met portret;
J. H a b e t s , Gesch. bisdom Roermond III, 639, IV, 240-244; Kerkel. Courant, Ned.
Kath. Stemmen XXXIV, no. 588, 590; Mémorial belge XII (1868), 530.
Fruytier

[Vredelandt, Hendrik]
VREDELANDT (Hendrik), of F r e d e l a n d . Evenals Johannes Saliger (zie d. II,
kol. 1256) was hij luthersch predikant te Lubeck en te Rostock en is hij daar uit zijn
ambt ontzet. Na een verblijf te Hamburg van 1575 tot 1577 toen hij ook hier werd
verdreven, werd hij naast Johannes Saliger predikant te Woerden. Beiden werden
van hier alweer verjaagd in 1579. Zij stichtten een huiskerk en gaven ter
rechtvaardiging en verdediging van hun optreden uit: Andtwoort der predicanten tot
Woerden in Hollandt op sommiger Christenen bedencken tot Andtwerpen van wegen
der huijskercken der gemeijnten Godts aldaer der Ausborchscher Confessien
toegedaen (1579).
Zie: J. L o o s j e s , Naaml. v. predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 86; Kerkelijk Handboek (1878), 735; Nieuwe bijdragen tot kennis van de
gesch. en het wezen van het lutheranisme in de Ned. I (Schiedam 1907), 135-137.
Knipscheer
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[Vredis, Gerardus]
VREDIS (Gerardus), F r e y d i s , kartuizer, overl. te Roermond 1539 of 1540. Hij
was geprofest monnik van het kartuizerklooster Betlehem te Roermond. Toen in
1521 of 1522 Joannes van Grave (dl. VIII, kol. 631), prior van dit huis, stierf, werd
Gerardus zijn opvolger. Blijkens de ordonnanties van het generaal kapittel der
Grande Chartreuse van 1527 had het klooster in deze jaren veel gevaren te verduren.
In 1539 werd hij door het bestuur der Orde uit zijn ambt ontheven, waarna hij spoedig
is overleden. Hij werd als prior opgevolgd door Willem Wellen (dl. VI, kol. 1310).
Gerardus is medewerker geweest van de keulsche kartuizers bij nun uitgave der
werken van Dionysius den Kartuizer. In de uitgave van Dionysius' commentaar op
o

St. Paulus (Colon. 1530, 12 ) vindt men een opdracht aan Karel hertog van Gelder,
enz., door Pieter Blommevenne van Leiden (dl. II, kol. 185) en Gherardus Vredis.
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence).
Scholtens

[Vreede, Paulus]
VREEDE (Paulus), geb. te Emmerik in 1780, overl. te Tilburg 23 Apr. 1842, was de
oudste zoon uit het tweede huwelijk van Pieter Vreede (die volgt) en G e e r t r u y
A l e t t a M a r k o u . Hij werd kadet bij de marine, maar verliet den dienst spoedig
en werd toen secretaris van legatie eerst te Stuttgart, daarna te Parijs, maar toen
hij zag, dat hij weinig toekomst in de diplomatie had, ging hij in de lakenfabriek van
zijn vader, die hij omstreeks 1825 overnam. Hij werd bovendien vrederechter en 16
Sept. 1838 kantonrechter te Tilburg. Het laatste bleef hij tot zijn overlijden. Ook werd
hij bij Souverein besluit van 29 Aug. 1814 benoemd tot lid der Provinciale staten
van Brabant en werd hij 2 Jan. 1816 lid van den raad van genoemde stad. Bij zijn
eerste periodieke aftreding als lid der Staten werd hij 1 Juni 1819 niet herkozen. Lid
van den raad was hij tot zijn dood.
Hij huwde Dec. 1805 (ondertrouwd 1 Dec.) F r a n ç o i s e C h a r l o t t e v o n
A b e l , overl. te Stuttgart 1 Febr. 1858, bij wie hij 2 zonen had. De jongste was Mr.
G.W. Vreede (dl. V, kol. 1074), hoogleeraar te Utrecht.
Ramaer

[Vreede, Pieter]
VREEDE (Pieter), geb. te Leiden 8 Oct. 1750, overl. te Heusden 21 Sept. 1837,
was de zoon van P i e t e r V r e e d e , laken- en wollen-dekenfabrikant, en B a r t h a
G e e r t r u y F r a n k e n . Hij kwam vroeg in de zaken zijns vaders en daar hij van
een groote vlugheid was, kon hij zich bij zijn gewone werk ook nog aan de letterkunde
wijden zonder nadeel voor zijn zaken.
Hij richtte na den dood zijns vaders een filiaal te Emmerik op.
Reeds vroeg was hij aanhanger der patriotsche partij en wel, zonder dat iemand
zijner naaste omgeving het wist, van de hevigste soort. In 1778 begon zijn
werkzaamheid, in den aanvang was zijn oppositie vooral gericht tegen den
stadhouder Willem V en tegen diens voogd, den hertog van Brunswijk-Wolffenbüttel,
die dit ingevolge de akte van consulentschap zelfs bleef tot in 1784, toen Willem 36
jaren oud was. Vreede schreef in dezen tijd steeds onder pseudoniemen, hij schreef
samenspraken van Waermond en Vrijhart, en vooral hevige artikelen in
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brochurevorm, somtijds op rijm, als F r a n k d e V r i j en als H a r m o d i u s F r i s o ,
den laatsten naam om te doen denken dat de schrijver een inwoner was van
Friesland, waar de regenten zich in dezen tijd sterk tegen Willem V verzetten.
De door Vreede geschreven pamfletten hebben weinig om het lijf. Behalve den
stadhouder waren
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zij, ten einde dezen in de oogen der burgerij nog meer kwaad te doen, ook tegen
diens voorvaderen gericht. Dezen worden als de ergste tyrannen voorgesteld, aan
Willem I wordt in het bijzonder verweten, dat hij in 1581 graaf had willen worden.
Ook nog als lid der Nationale Vergadering heeft hij eenige malen hetzelfde verwijt
aan den grooten Zwijger gedaan.
Infaam is de titelplaat op een Aanspraak aan Willem de Ve, waar men Prins Willem
I geknield voor zijn eigen graf ziet liggen, terwijl daaronder staat: ‘Ayez pitié de moi,
Mon Dieu, Je suis le seul coupable’. Onder het titelblad staat: Harlingen uit mijn
boekvertrek 10 Juli en als jaartal 1581, terwijl het is van 1781. Op 10 Juli 1584 is
de moord op den Zwijger geschied, en dus is ook dit implicite een verdediging van
dien moord. Het libel is opgedragen aan drie friesche edelen, G.F. en W.
Schwartzenberg (dl. VII, kol. 1124 en 1127) en E.S.G.J. Rengers (dl. III, kol. 1065)
toen de hoofden der anti-Oranjepartij, later der party van Willem V.
Een in 1782 uitgegeven pamflet, de Oranjeboom, onder het pseudoniem Frank
de Vrij, vond veel aftrek, en daarom werd door de Staten een prijs van 1000 gouden
rijders uitgeloofd voor dengeen, die den schrijver aangaf. De uitgever was echter
trouw aan Vreede en heeft hem niet verraden.
In Oct. 1785 werd door hem met Dr. W. Fijnje (dl. I, kol. 906) een ‘ontwerp om de
republiek door een heilzame vereeniging der belangen van regent en burger van
binnen gelukkig en van buiten gedugt te maken’, het zoogenaamde leidsche program,
uitgegeven. Dit was gematigd, omdat de namen der schrijvers er op voorkwamen.
Waarschijnlijk om beter op de hoogte onzer staatsinstellingen te komen en daarop
gegronde critiek te kunnen uitoefenen, liet hij zich 1 Juli 1786 als student aan de
leidsche universiteit inschrijven.
Met Mr. J.J. Cau en A.G. Mappa vormde hij in hetzelfde jaar een ‘commissie der
gewapende burgerkorpsen tot expeditie der militaire zaken’.
Hij bleef achter de schermen, maar kwam toch in moeilijkheden door een aan
hem, toen te Woerden, door T. van Leeuwen te Amsterdam 13 Mei 1787 gericht
schrijven, dat onderschept werd. Toch is hij na den omkeer in Sept. 1787 met rust
gelaten; dit zou als men geweten had, welk een gevaarlijk persoon hij was, zeker
niet geschied zijn.
Misschien met het oog op zijn gevoelens werden hem te Emmerik door de
klecfsche (eigenlijk pruisische) regeering moeilijkheden in den weg gelegd, zoodat
hij zijn filiaal van daar naar Lier in de Oostenrijksche Nederlanden overbracht. Deze
werd langzamerhand uitgebreid en de fabriek te Leiden ingekrompen en eindelijk
gesloopt.
In 1790 bracht Vreede zijn fabriek, die toen ongeveer 300 arbeiders telde, naar
Tilburg over. In de 5 jaren, die nu volgden, was hij in het generaliteitsland Brabant
werkzaam om de bevolking te bewerken voor een verzet tegen den stadhouder en
de vorming eener republiek, waarin ook Brabant stem zou verkrijgen. Hij werd hier
zoo populair, dat de eerste maal, dat er een bestuur (het zoogenaamde
tusschenbestuur) gekozen werd, in Mei 1795 de keuze in het kwartier Oosterwijk
op hem viel. Bij de verkiezingen voor het definitieve bestuur werd hij in hetzelfde
kwartier 15 Aug. d.a.v. opnieuw gekozen.
Bij de eerste verkiezingen voor een Nationale Vergadering op 27 Jan. 1796 werd
hij in het kiesdistrict Bergen op Zoom tot eersten plaatsvervanger gekozen. Daar
de gekozene de benoe-
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ming niet aannam, trad Vreede als lid op. Door zijn bekwaamheid, ijver en
welsprekendheid was hij dadelijk een der hoofdmannen. Hij was en bleef steeds
een der meest vooruitstrevende unitarissen.
De twee jaren, dat de Nationale Vergadering van 1 Mrt. 1796 tot 22 Jan. 1798
wettig bijeen was, en gedurende welken tijd zij steeds 5 dagen van de week
vergaderde en dikwijls avondvergaderingen hield (er was geen reces hoewel elk
der leden eenig verlof kreeg), waren vrij onvruchtbaar. De hoofdzaak was het
samenstellen eener constitutie en de commissie van 21, daarvoor ingesteld, was
zoodanig, dat de meerderheid federalistisch was, terwijl die in de vergadering,
hoewel gering, unitarisch was. Bij de veertiendaagsche presidents-keuzen werden
bijna nimmer vooruitstrevende unitarissen gekozen, wel gematigden.
Toch zijn door de vergadering belangrijke maatregelen genomen, waarbij dikwijls
vooruitgeloopen werd op beslissingen, die eigenlijk bij de behandeling der constitutie
genomen behoorden te worden. Geen lid heeft zooveel voorstellen gedaan als
Vreede, hoewel zij niet dikwijls werden aangenomen. Tegelijk beheerde hij zijn
tilburgsche fabriek.
Op 11 Mrt. 1796 deed hij een voorstel om den eed af te schaffen. Op 14 Juni
werd hieromtrent bepaald, dat een eedsformulier voorloopig vastgesteld en de zaak
verder aan de constitutie-commissie overgelaten zou worden.
Op 15 Mrt. stelde hij voor, dat de commissie voor de constitutie zich zou moeten
houden aan eenige door de vergadering te stellen beginselen. Dit werd met 60 tegen
31 stemmen verworpen. Zijn invloed was toen nog gering, maar, ook door zijn
medesleepende welsprekendheid, werd die langzaam grooter, vooral na de
verkiezingen van 2 Aug. 1797. Op 16 Mrt. hield hij een rede tegen het openen van
elke vergadering met een door den voorzitter voor te lezen gebed. Daartoe werd
toch met 48 tegen 41 stemmen besloten. Op 30 Mrt. verzette hij zich tegen de
benoeming van 6 leden van het comité voor de zaken van de Oost-Indische
compagnie, dat nog 22 leden had, terwijl 6 hunner overleden of vertrokken waren
of bedankt hadden. De voordracht werd in advies gehouden en zij zijn niet benoemd.
Op 4 Mei stelde hij een proclamatie tot organisatie der gewapende macht voor. Op
12 Mei stelde hij met B. Bosch (dl. II, kol. 217) en Valckenaer (dl. I, kol. 1509) voor
om de eenheid en ondeelbaarheid der republiek vast te stellen. Het voorstel werd
in beraad gehouden.
Op 8 Juni zeide hij, dat als er dan een eed door de militairen afgelegd moest
worden, deze duidelijk, kort en verstaanbaar moest zijn en dat zij dien niet aan
verschillende autoriteiten moesten afleggen.
Op 4 Aug. 1796, toen de scheiding van kerk en staat aan de orde was, werd door
hem opgemerkt, dat het niet aanging om zooals sommigen wenschten te bepalen,
dat alle kerkelijke leeraren van rijkswege bezoldigd zouden worden, omdat er secten
bestonden, zooals de Rijnsburgers en de Collegianten, die er geen leeraars op
nahielden. In zijn zin werd 5 d.a.v. tot scheiding van kerk en staat zonder deze
bepaling besloten.
Hij zag, dat men in ruim een half jaar niets vooruitgekomen was en ging daarom
in diep geheim in Oct. 1796 met van Hooff (dl. VIII, kol. 821) naar Parijs om het
directoire en den minister van Buitenlandsche Zaken Delacroix (dl. VIII, kol. 367) te
polsen over maatregelen, die met behulp van het fransche leger genomen zouden
kunnen worden om de Bataafsche Republiek te verlossen van de knellende banden
van het federa-
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lisme. Hoewel Delacroix hiernaar wel ooren had, wilden de directeuren er niet van
weten, zoodat hun reis zonder gevolg is gebleven.
Op 17 Nov. 1796 begon in de vergadering de discussie over de ontworpen
constitutie, waarbij een hoofdzaak was amalgameering der oude schulden van de
provinciën. De meeste afgevaardigden uit de oostelijke provinciën en uit Brabant
waren er in het financieel belang dier provinciën tegen. Op 21 Nov. hield hij een
uitvoerigerede tegen de constitutie, die het federalisme te veel begunstigde. Op 8
Dec. werd een commissie van 7 leden, tot welke Vreede behoorde, over de
amalgamatie benoemd, die 9 Jan. 1797 haar verslag uitbracht. Op 20 d.a.v. werd
in den zin van Vreede tot amalgameering besloten, maar eerst 8 jaren later is het
daartoe werkelijk gekomen.
Op 24 Jan. 1797 deed Vreede een voorstel om, vermits tot het indirect kiesstelsel
(met een trap) besloten was, een verband te vestigen tusschen den volkswil en de
regeering, m.a.w. een referendum in te voeren. Dit werd verworpen. Op 9 Febr.
deed hij het voorstel om eenige departementen van algemeen bestuur in te voeren.
Op 10 d.a.v. werd besloten, geen ministers, maar commissiën daarvoor te benoemen.
Kort voor de volksstemming op 8 Aug. 1797 over het halfslachtige
constitutie-ontwerp verzond hij met 11 ambtgenooten, onder wie van Langen (dl.
VIII, kol. 1008), G.L. van Beyma (dl. VIII, kol. 94), Bosch en Vonk (dl. IV, kol. 1409)
een circulaire, in de wandeling genaamd de zendbrief der 12 apostelen, waarin op
verwerping daarvan werd aangedrongen.
Op 2 Aug. 1797, bij de algemeene verkiezingen, werd Vreede te Bergen op Zoom
herkozen en in Amsterdam 12 en te Geertruidenberg gekozen. Door loting werd
uitgemaakt, dat hij weder voor Bergen op Zoom zitting zou hebben.
Daar de ontworpen grondwet op 8 Aug. 1797 verworpen werd, wijl er weder een
commissie van 21 met een federalistische meerderheid benoemd werd, en daar
deze commissie in het begin van 1798 nog niet met haar arbeid gereed was, waren
de vooruitstrevende en zelfs vele gematigde unitarissen van oordeel, dat slechts
door afwijking van de op de unie van Utrecht gestelde regelen, op welke het
reglement voor de vergadering gegrond was, een goede toestand tot stand kon
komen.
Vreede en 42 oudere leden, waaronder 7 leden van de commissie van 21 en
waaronder 6 plaatsvervangers, die tegelijk teekenden met hen, die zij vervingen,
maakten in Dec. 1797 een heftig protest openbaar tegen de voorstellen dier
commissie, die nog geheim waren.
Op 17 Jan. 1798, terwijl Vreede ziek te Tilburg lag, werd op initiatief van Fijnje
met eenige geavanceerde unitarissen in den Haag geconfereerd. Op 19 d.a.v.
spraken zij met den kort te voren opgetreden franschen gezant Delacroix. Zij leverden
eenige ‘constitutioneele punten’ aan hem in, onderteekend door de bovenbedoelde
42 (niet door Vreede, die nog te Tilburg was) en 7 anderen. Later vereenigden zich
daarmede nog 5 leden. Delacroix had uit Frankrijk een ontwerp-constitutie
medegekregen en hij leverde er, toen Vreede weder in den Haag was, aan hem
een, waarin genoemde punten waren opgenomen. Er werd nu geconfereerd met
de opperbevelhebbers van het fransche en van het bataafsche leger, Joubert (dl.
VIII, kol. 687) en Daendels (dl. I, kol. 665), wier hulp voor het slagen onmisbaar
was. Men werd het eens, te wachten tot de president der Nationale Vergadering
van Hooff, die nog in het laatst van
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1796 zeer radicaal geweest was, maar nu geheel tot de gematigde richting bekeerd
was, was afgetreden. Tegen 22 Jan. werd Midderigh (dl. VIII, kol. 1153) tot president
gekozen en nu werd reeds in den vroegen morgen van dien dag de staatsgreep
begonnen door de interneering in him woningen van de 6 leden der commissie voor
Buitenlandsche Zaken, aan wie de schuld gegeven werd van de nederlaag bij
Kamperduin op 7 Oct. 1797. Bovendien werden 22 andere leden der vergadering,
die in beginselen van hem afweken of ook tegen wie Vreede om de een of andere
reden vijandig gestemd was, gevangen genomen. Onder de gevangenen waren
volbloed unitarissen als van Manen (dl. VIII, kol. 1098) en ultra-radicalen als C.L.
van Beyma, die alleen op financieel gebied met de federalisten medeging.
Op 23 Jan. werden Vreede, Fijnje, van Langen en Mr. B. Wildrick en op 24 d.a.v.
nog Dr. J.P. Fokker (dl. 1, kol. 870) tot leden van het op voorbeeld van het fransche
directoire uit 5 leden bestaand Uitvoerend bewind benoemd.
Het gevangen nemen der 28 ware geenszins noodig geweest, daar de meerderheid
vrij zeker, zij het ook niet langs geheel wettigen weg, de unitarische verandering tot
stand gebracht zou hebben. En men was reeds in Dec. 1795 van den zuiver wettigen
weg afgeweken door het niet met algemeene stemmen nemen van het besluit tot
het bijeenroepen eener Nationale Vergadering. Men verkrijgt de overtuiging, dat het
Vreede te doen was om de beste en eerlijkste mannen uit de vergadering te
verwijderen ten einde vrij spel te hebben, zoodat hun kritiek hem en zijn
medestanders niet zou hinderen. Volgens P y t t e r s e n , noot 2 op blz. 162 van de
door hem vertaalde Geschiedenis der Bataafsche Republiek van L. L e g r a n d
(Arnhem 1895), blijkt uit stukken in het Rijksarchief, dat Vreede kort na 22 Jan. 1798
voor ƒ 14000 laken voor het fransche directoire leverde. Dat Vreede niet vrijuit gaat,
blijkt ook uit de door v a n d e r A a afgedrukte wissels tot een bedrag van te zamen
ƒ 15880, getrokken door van Langen op de Munnick ten behoeve van de firma
Vreede en van Marle. De laatste was C.G.R. van Marle, die later nog in verschillende
besturen zitting had en zich in Jan. 1809 verwijderd heeft.
Van de overgebleven leden werd het afleggen eener verklaring van afkeer van
het stadhouderschap, het federalisme, de aristocratie en de regeeringloosheid
geëischt. Daar 41 hunner dit weigerden of ook, omdat het reglement dat zij bezworen
hadden buiten werking gesteld was, ontslag namen, werden ook zij van de
vergadering uitgesloten. De overigen, hetzij lid, al of niet lid der
constitutie-coommissie, hetzij opgetreden als plaatsvervangers van die leden, bleven
lid. Er waren nu van de 126 kiesdistricten slechts 56 vertegenwoordigd, waarvan 7
dubbel. Daarbij moeten dan nog de 4 leden van het Uitvoerend bewind, die tegelijk
lid der vergadering bleven, geteld worden, hoewel zij niet aan haar werkzaamheden
deelnamen. Van Langen bleef lid van de commissiën voor de Oost-Indische zaken
en tot conservatie van de rust in de provinciën en zelfs Fokker van die tot het
ontwerpen eener oonstitutie, waartoe zij 22 Jan. benoemd waren.
Er werd besloten, een nieuw reglement voor de vergadering op te stellen, alle
commissiën te vernieuwen, de commissie voor Buitenlandsche zaken te vernietigen
en alle provinciale en plaatselijke besturen te zuiveren; eindelijk den gezant Delacroix
door een plechtige deputatie kennis te geven van het gebeurde. Hij was in de
voorkamer en werd in de vergadering toegelaten, waarbij het niet
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aan redevoeringen ontbrak. Men benoemde een derde commissie voor het ontwerpen
eener constitutie, en deze, nu uit 7 leden bestaande, deed haar werk met behoorlijken
spoed. Bij volksstemming werd haar ontwerp in Apr. 1798 met groote meerderheid
aangenomen; zeer velen stemden evenwel ditmaal niet, sommigen gedwongen,
anderen uit afkeer van den nieuwen loop van zaken.
Er werden 7 departementen van algemeen bestuur ingesteld en aan het hoofd
daarvan in Febr. en Mrt. 1798 meestal bekwame en eerlijke agenten (= thans
ministers) en secretarissen (= thans secretarissen-generaal) aangesteld. Het 8e
departement, van Nationale oeconomie, kwam eerst in 1799 tot stand.
Ingevolge de nieuwe constitutie werden, in plaats van, zooals behoord zou hebben,
een nieuwe constitueerende vergadering te doen verkiezen, de 63 zittende leden
gecontinueerd en verdeeld in de Tweede (= onze Eerste) Kamer, die uit 20 leden
bestond, op 4 Mei gekozen, en in de overblijvende 43, die de Eerste Kamer vormden.
Met de besturen der provinciën ging het niet zoo gunstig als met de hoofden der
departementen van algemeen bestuur, er gingen agenten van het Uitvoerend bewind
rond, die overal eerst de provinciale, daarna de stedelijke en ambachtsbesturen
omzetten.
De geestelijke goederen werden nationaal eigendom verklaard, aan de predikanten
der vroeger heerschende kerk werd 3 jaren van hun vroegere bezoldiging verzekerd.
De 28 voormalige leden der vergadering, die gevangen genomen waren, bleven
gevangen en er werd nog niet met een proces tegen hen begonnen. Hierover en
over het feit, dat in plaats van bekwame en eerlijke lieden personen van allerlei soort
vooral in de plaatselijke besturen benoemd waren, ontstond langzamerhand groote
ontevredenheid in den lande.
De leden van het Uitvoerend bewind Vreede en van Langen lieten zich met veel
in, dat eigenlijk door de agenten behandeld had behooren te worden. Een voorbeeld
van hun handelwijze is het profiteeren van het feit, dat zij beiden lakenfabrikant
waren. De fransche troepen, die hier telkens weder aankwamen, moesten
overeenkomstig den vrede van 16 Mei 1795 gekleed worden en bovendien werd
kort na den staatsgreep een besluit genomen, dat de geheele bataafsche gewapende
burgerwacht, groot 20000 man, in gelijke uniformen gekleed zou worden. Hiermede
waren 8 tonnen gouds gemoeid.
Op 6 Febr. 1798 werd een compagnieschap gesloten tusschen Wouter Struyk
Az., Mr. Samuel Anthony Gertner en Jan Eykenbroek om aan de fransche en
bataafsche troepen uniformen te leveren. Het is duidelijk, dat zij stroomannen van
de lakenfabrikanten Vreede en van Langen waren. Eykenbroek trok bijna onmiddellijk
daarna naar Parijs en was de tusschenpersoon tusschen van Langen en den
franschen directeur Barras. Blauw (dl. VIII, kol. 114), die aan den staatsgreep
medegedaan had, werd over Parijs naar Weenen gezonden, maar Eykenbroek, die
hem en den gezant Meijer wantrouwde, zorgde dat de eerste spoedig ontslagen
werd. Meijer werd 5 Mei d.a.v. als gezant naar Madrid gezonden.
Van 12 tot 17 Febr. 1798 trok Eykenbroek wissels op de geheime Oost-Indische
kas te Amsterdam, tot een gezamenlijk bedrag van ¼ millioen. Daar men niet genoeg
geld had om den geeuwhonger van Barras te stillen, werden goederen geleverd,
en wel lakens, linnen, jenever en gezouten vleesch. Zij konden h.t.l. heeten, voor
de beide
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legers uitgegeven te zijn, en voor de beide lakenfabrikanten was de lakenleverantie
een groot voordeel.
Toch heerschte er in het paleis van de 5 directeuren (het tegenwoordige ministerie
van Buitenlandsche Zaken) een groote weelde.
Ook was de slordigheid er grooter dan ooit in een regeeringsgebouw in ons land
voorkwam. Men zag er opene en lang onopengemaakte brieven en rapporten, zelfs
zag men er dikwijls groote zakken met geld, vrijwel onbeheerd.
Ook bij de benoemingen ging men lichtvaardig te werk. Door Fijnje werd
voorgesteld, tot agent (minister) voor Binnenlandsche Zaken, waaronder ook
Waterstaat, Politie en Onderwijs behoorden, Pieter Weiland, remonstrantsch
predikant te Rotterdam, te benoemen. Deze kwam in de vergadering en terwijl vooral
Fijnje den grootsten aandrang op hem uitoefende om de betrekking aan te nemen,
zeide hij hem op zijn bezwaar, dat hij van zoovele onderdeelen van dat departement
geen kennis had: Al doende leert men. Hij maakte een ontwerp-instructie voor het
deel betrekkelijk het onderwijs en bracht dit in een vergadering, maar weigerde het
ambt te aanvaarden. Fijnje zeide toen: wij zullen u wel met onze soldaten dwingen.
Dit is evenwel niet geschied en men heeft het departement onder twee agenten
verdeeld.
Toch was Fijnje in tegenstelling met de lakenfabrikanten een eerlijk man. Hij heeft
zich in Mei 1798 verzet tegen een plan van hen om bij de 63 leden van het
Vertegenwoordigend Lichaam er nog 31 te benoemen en zoo het getal 94, waaruit
voortaan dit lichaam zoude bestaan, vol te maken, maar was een voorstander van
vrije verkiezingen, waartoe het evenwel, voordat zij van het tooneel aftraden, niet
gekomen is.
Aan Eykenbroek werd opgedragen, voor zichzelf een instructie op te stellen. Hij
nam daarin de bepaling, dat hij voor uitgaven te Parijs, waarmede bedoeld waren
uitgaven tot omkooping, over 2½ millioen zou kunnen beschikken. De wissels zijn
steeds alleen door van Langen, die in het Uitvoerend bewind de buitenlandsche
zaken voor zijn rekening genomen had, en door Eykenbroek geteekend.
Van Langen zoowel als Vreede heeft een verantwoording laten drukken. Het is
bekend, dat zulke stukken dikwijls weinig waarde hebben. In het zijne zegt hij alleen,
dat er geen enkel bewijs tegen hem gevonden is. Maar hij verzwijgt natuurlijk al het
boven tegen hem aangevoerde.
Gedurende het bewind van Vreede en de zijnen is wel veel veranderd in het
personeel en de totstandbrenging der constitutie was een knap stuk werk, maar dat
is niet aan het Uitvoerend bewind, maar aan de commissie van 7 (eigenlijk, daar
Fokker zeker niet medewerkte, van 6) te danken. Overigens is in den tijd van hun
beheer niets van eenige beteekenis verricht. Wel zorgde men voor uiterlijke praal.
Op 11 Mei 1798 werd door F. Rant in de Nationale Vergadering een uitvoerig verslag
uitgebracht, waarin werd voorgesteld, aan een in te stellen lijfwacht der vergadering
de instructie te geven om aan de leden, die in ambtskleeding naderden, de hoogste
militaire eer te bewijzen. In het bijzonder voor den president moest dit eerbewijs
geschieden met slaande trom en gepresenteerd geweer. In dit voorstel werden de
costumes van den president en de leden, die op het voorbeeld van Frankrijk zeer
weelderig waren, uitvoerig beschreven.
De methode, later zoo ruim door Napoleon gevolgd, om de hoogere ambtenaren
en officieren aan zich te verbinden, werd door dit be-
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stuur ook reeds gevolgd; natuurlijk werd daardoor hun eigen bezoldiging ook hooger
dan anders het geval zou zijn; ƒ 12000 voor elk was in dien tijd een zeer hoog salaris,
waarbij kwam vrije woning, bediening enz., twee rijtuigen voor hen te zamen enz.
Intusscnen moet erkend worden, dat de oprichting van agentschappen (= onze
ministeries), trouwens op fransch voorbeeld, beter gewerkt heeft dan de commissies,
die vroeger en later de verschillende departementen beheerden.
De leden van het Uitvoerend bewind hadden geen vermoeden, dat hun beheer
op zijn eind liep. Zij hadden het volste vertrouwen in het naar zij meenden radicale
fransche directoire. De geest daarvan was intusschen in den laatsten tijd minder
radicaal geworden, ook door de vervanging van François de Neufchâteau door
Treilhard op 15 Mei.
Vreede en van Langen gingen den laatsten tijd van hun bestuur om met plannen
om het hof, het tegenwoordige paleis in het Noordeinde, voor woning van het
Uitvoerend bewind te laten inrichten. Daarvan is toen niets gekomen; later hebben
Schimmelpenninck en Koning Lodewijk, de laatste ongeveer 1½ jaar, er gewoond.
Daar in Frankrijk ten gevolge van den staatsgreep van 11 Mei 1798 een gematigde,
anti-jacobijnsche richting aan de regeering was gekomen, hoewel de meest
invloedrijke en minst eerlijke der directeuren, Barras, was aangebleven, besloot
generaal Daendels tot een nieuwen staatsgreep. Hij reisde naar Parijs, verkreeg
daar de toestemning en verbond zich met Joubert, generaal der fransche legermacht
in ons land, en den door het directoire aan den gezant Delacroix toegevoegden
secretaris Champagny-Aubin. Delacroix werd 30 Mei als gezant ontslagen.
Deze staatsgreep had 12 Juni 1798 plaats en daarbij werden Vreede's ambtgenoot
van Langen en 11 leden van de constitueerende vergadering gevangen genomen.
Vreede en Fijnje wisten te ontsnappen, Wildrick en Fokker werden, na eenige uren
gevangen gezeten te hebben, vrijgelaten. Fijnje gaf zich 24 Aug. aan en werd toen
gevangen gezet. Vreede begaf zich naar Lier, van waar hij zijn fabriek nog eenigszins
kon besturen.
In Juli 1798, toen zijn tweede vrouw te Tilburg overleden was, verzocht hij aan
het Uitvoerend bewind met het oog op de opvoeding zijner kinderen, daarheen te
mogen terugkeeren. Dit werd hem in het laatst van Aug. toegestaan.
Op aandrang van de fransche regeering, die bevreesd was, dat Barras en anderen
door een proces tegen Vreede, Fijnje en van Langen gecompromitteerd zouden
worden, werd besloten, de aanklacht buiten werking te stellen. De beide
laatstgenoemden werden 19 Dec. 1798 vrijgelaten en nu ging Vreede te Tilburg
wonen. Roberjot, fransch gezant te Hamburg, verving in Juni Delacroix.
Sedert heeft Vreede zich bij zijn tilburgsche lakenen wollen-dekenfabriek gehouden
en is van de politiek afzijdig gebleven. Hij bleef zich met letterkundigen arbeid
bezighouden. Omstreeks 1825 gaf hij de leiding der fabriek aan eenigen zijner
zonen, die daarin reeds werkzaam waren, over en vestigde hij zich te Heusden.
Meestal wordt over van Langen streng, over Vreede mild geoordeeld. Dit vindt
zijn oorzaak daarin, dat hij zich steeds heeft onthouden van het teekenen van wissels
en accepten. Maar de boven aangehaalde feiten en verder het feit, dat er, mede
door zijn toedoen, zooveel lakenleveranties plaats hadden en de zonder twijfel door
Vreede 22 Jan. 1798 bevolen arrestatie van zoovele uitstekende mannen, waaronder
verscheidenen, die bijna op
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alle punten zijn medestanders waren, geven de zekerheid, dat hij niet vrijuit gaat
voor de rechtbank van eer.
Onder de ergerlijke daden van Vreede en van Langen behoort ook een brief, dien
zij aan hun ambtgenoot Fijnje schreven, hem uitnoodigende, te zorgen, dat van de
Spiegel (dl. V, kol. 786) en Bentinck van Rhoon, die reeds 3 jaren gevangen waren
zonder in het openbaar verhoord te zijn, naar Suriname gedeporteerd werden. Het
deportatiestelsel was in dien tijd in Frankrijk zeer in zwang, het was in verreweg de
meeste gevallen doodelijk voor den gedeporteerde, vooral aan boord der
transportschepen waren de toestanden zoo slecht, dat dikwijls meer dan de helft
der gevangenen daar bezweek. Fijnje heeft niet aan hun wensch voldaan. Evenmin
is te ontkennen, dat aan een der 28 gevangenen, van Marle, toen zijn oudste zoontje
aan een ziekte leed, aanwelke hij kort daarna stierf, niet vergund werd dat kind te
bezoeken, en dat ditzelfde aan diens lotgenoot H.H. Vitringa (dl. V, kol. 1041), toen
hij verzocht, van zijn meer dan 80-jarigen vader die op sterven lag, afscheid te
mogen nemen, niet werd toegestaan. Zulke wreedheden komen ten laste van Vreede,
die in het Uitvoerend bewind vrijwel almachtig was.
Dat later door velen anders over Vreede dan over van Langen geoordeeld is, kan
zijn oorzaak vinden in de zeer vergoelijkende, hoewel verklaarbare wijze waarop
zijn kleinzoon, de hoogleeraar Mr. G.W. Vreede, hem in verschillende zijner werken
tracht vrij te pleiten. Deze heeft hem alleen op zeer hoogen leeftijd gekend en van
hem den indruk van een edel mensch gekregen. Dienzelfden indruk hadden te
Breda velen, die van Langen daar op nog hoogeren leeftijd gekend hebben, en toch
wordt deze terecht door de beste nederlandsche geschiedkundigen als een knoeier
gebrandmerkt.
Op 3 Dec. 1773 werd Vreede benoemd tot lid van de Maatschappij der Ned.
letterkunde te Leiden.
Vreede huwde 26 Sept. 1773 G e e r t r u y A l e t t a M a r k o u en na haar
overlijden in het laatst van Febr. 1775 haar zuster A l e t t a M a r k o u , overl. 12 Juli
1798, en eindelijk M. v a n D i j k . Bij de eerste had hij een zoon, bij de tweede 7
kinderen.
Hij schreef: Bataafsche heldendaden in den tegenwoordigen oorlog van onzen
staat met Engeland, (Leiden 1781); Aanspraak aan Willem de Ve, door H a r m o d i u s
F r i s o , gedrukt 1781, (er staat 1581); De Oranjeboom, door F r a n k d e V r i j
(1782); Lierzang ter eere van Hendrik Hoofd Daniëlszoon, burgemeester van
Amsterdam (Leiden 1783); Gesprek van Waermond en Vrijhart over de vrijheid der
Nederlanden en den aert der ware vrijheid in Holland (1783); Vaderlandsche
feestzangen, voor een maaltijd ter aankweeking van vrijheidsliefde gehouden 26
Apr. 1783 (Leiden 1783); Aenspraeke, gedaan aan het gezelschap, zich oefenende
in de wapenhandel te Leyden, op 2 Oct. 1783 (Leiden 1783); Aan Godt, door
H a r m o d i u s F r i s o (Amst. 1784); De heldendaden van Neerlands
admiraal-generaal, in 12 zangen, door H a r m o d i u s F r i s o (Amst. 1784); dit
beleefde hetzelfde jaar een tweeden druk; Aanhangsel op de bijlage tot de
vaderlandsche historie door I. Wagenaar, kunnende mede dienen tot een bijvoegset
op de historie van het stadhouderschap door den heere Abt Rayaal (Parijs 1785;
ook in het Fransch uitgekomen); Het gestoorde naaypartijtje van Willem de Ve,
kluchtspel in een bedrijf (Zurich 1786); Vertoogen van het college van de veertigen
der stad Leyden (Leiden 1787); Lijkzang bij de begrafenis van baron Bentinck; Iets
voor den
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schrijver van het Godt en mensch lasterende libel, getyteld Iets voor Edam, door
H a r m o d i u s F r i s o ; Vrije zang voor vrije Batavieren of opwekking aan Neerlands
burgers en overheden, met een slotzang, aan onzen stadhouder, bekend onder den
naam van Prins Willem de Ve, vrijwillig opgedragen, door F r a n k d e V r i j ; Aan
de Bataafsche oorlogsmagt, bij den aanval op Engeland; de 4 laatste zijn zonder
naam van drukker en jaartal; Verantwoording aen de Bataafsche natie en aen haere
Vertegenwoordigers, uitgegeven bij de Eerste Kamer der Wetgevende Vergadering
den 9 Oct. 1798 (Leiden 1798); Proeve om de verheffing van 't fabrijkwezen te
vereenigen met de belangen van den koophandel, zeevaart en landbouw (Haarl.
1802); Vervolg daarop (Haarl. 1803); De dood van Albrecht Beiling, slotvoogd van
Schoonhoven (Amst. 1808); George van Waardeslein, 2 dln., met 1 plaat (Haarl.
1809); Reize door Afrika, voor jonge lieden, (Lelden 1814); Karel en Louise, of de
beoordeelingen der wereld (Haarl. 1814); Herman en Hermine, of tafereelen van
liefde en vriendschap (Gron. 1818); Proeve over de vrijheid des zeehandels en de
waarde der nationale nijverheid in verband met de grondbeginselen eener verlichte
staathuishoudkunde, 3 dln. ('s Gravenh. 1824); Karakterschetsende tafereelen uit
het begin der 19e eeuw, 2 dln. (Breda 1825-1827); Het stelsel ter vereeniging der
belangen van zeehandel, nijverheid en landbouw gehandhaafd (Gouda 1829).
Ramaer

[Vries, Mr. Abraham de]
VRIES (Mr. Abraham d e ), geb. te Amsterdam 6 Mrt. 1817, overl. aldaar 15 Mrt.
1879, was de 3e zoon van Mr. Jeronimo de Vries (dl. IV, kol. 1428) en M a r i a
Gijsberta Verhoesen.
Hij studeerde aan het athenaeum te Amsterdam van 1835 tot 1840 en werd
bovendien te Leiden als student ingeschreven 2 Juni 1836. Daar het athenaeum
het jus promovendi niet had, moest hij ook te Leiden het diploma van doctor in de
rechtswetenschap verkrijgen, hetgeen geschiedde op 6 Mei 1841 met een dissertatie
De commercio epislolarum ex juris principiis aestimato. Hij werd advocaat in zijn
geboorteplaats en werd 2 Jan. 1852 benoemd tot substituut-officier bij de
arrondissements-rechtbank te Amsterdam, 14 Mei d.a.v. tot rechter in die rechtbank
en 21 Mrt. 1864 tot raadsheer in het provinciaal gerechtshof aldaar.
Op 1 Aug. 1865 werd hij in het kiesdistrict Amsterdam tot lid der Provinciale staten
van Noord-Holland gekozen.
Op 13 Dec. 1866 werd hij door de Tweede Kamer tot eersten candidaat voor het
lidmaatschap van den Hoogen Raad gekozen, maar hij verzocht den Koning, voor
een benoeming niet in aanmerking te komen, en nummer 2 der voordracht werd
benoemd.
Toen het getal gerechtshoven van 11 op 5 teruggebracht werd, werd de Vries 11
Dec. 1875 met ingang van 1 Dec. 1876 benoemd tot vice-president van het
gerechtshof te Amsterdam, waaronder de rechtbanken in Noord-Holland en Utrecht
ressorteerden. Hij verzocht den Koning in zijn plaats den tot raadsheer benoemden
van Valkenburg te benoemen, daar die wegens meerdere ancienniteit meer
aanspraak op dit ambt had. Dit geschiedde bij besluit van 22 d.a.v. en de Vries werd
raadsheer. Dit, evenals lid der Staten, bleef hij tot zijn overlijden.
Hij was een aantal jaren bij afwisseling 3 jaren lid en 3 jaren plaatsvervangend
lid van den geneeskundigen raad van Noord-Holland.
Hij huwde 28 Mei 1846 A n t o n i a J o o s t i n g , geb. 17 Juli 1826, overl. 29 Dec.
1870, bij wie hij 3 zonen en 2 dochters had. Hij gaf met Mr. J.A. Molster van 1859
tot 1875 het Magazijn van handelsregt uit.
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Hij schreef: Een crimineel proces in 1755, in v a n H a l l e n d e G e e r 's Nieuwe
bijdragen voor regtsgeleerdheid en wetgeving (1857), blz. 551.
Ramaer

[Vries, Adriaan de]
VRIES (Adriaan d e ), d e F r i e s , geb. te 's Gravenhage 1560, overl. te Praag vóór
Juni 1627. Hij vestigde zich als beeldhouwer en bronsgieter te Praag, waar hij
spoedig een beroemdheid was. Zijn leermeester was Jean de Boulogne uit Douai,
overl. te Florence 1608. Deze werd om strijd gezocht door de vorsten van dien tijd;
keizer Rudolf II verhief hem in den adelstand; toch verbleef hij meestal in Italië. Door
tusschenkomst van zijn beroemden meester werd Adr. de Vries, die ook in Rome
werkte, van uit Italië naar Praag geroepen en als beeldhouwer van keizer Rudolf
aangesteld 1 Mei 1601, tegen vaste bezoldiging. Vandaar dat men de meeste zijner
werken te Praag vindt. Voor twee fonteinen der stad Augsburg vervaardigde de
Vries de beelden van Hercules en Mercurius, 1602. In Stadthagen toont men van
hem een groep, de Verrijzenis van Christus, 1620. Nog vele zijner mythologische
figuren voor Wallenstein en anderen, in beeld en buste, zijn bewaard gebleven.
1588 werkte hij bij hertog Karel Emmanuel I van Savoye. Een bronzen groep van
Mercurius, nu in het museum het Louvre, door A. de Vries vervaardigd voor het
keizerlijk paleis te Praag 1590, werd geroofd door de zweedsche soldaten en 1648
naar Stockholm overgebracht. Koningin Marie Christine van Zweden bracht het
mede naar Parijs en schonk het aan een franschen minister. In het museum te
Edinburg is een verkleinde groep in brons, Samson een Filistijn doodend, naar J.
de Boulogne en geteekend A. de Fries. Voor koning Christiaan van Denemarken
leverde hij 1617 de figuren voor de fontein in het slot Frederiksborg, welke als buit
door de Zweden naar Drottingholm gevoerd zijn. 1621 kwamen de bronzen groepen
voor het slotpark te Buckeburg gereed. Nog kan men kunstwerken bewonderen van
de Vries in den Dom te Breslau, te Dresden, Londen (South-Kensington), Weenen
(museum), enz.
Ofschoon onder zijn gegraveerd portret bij C. v a n M a n d e r , Het leven der ...
schilders (Amst. 1617), fol. 182b staat: Adr. de Vries, Pictor Hagiensis, en een
spreuk: Friso bonus pictor pario quoque marmore finxit, is toch geen enkel
schilderstuk van hem bekend.
Zijn portret is gegraveerd door Hondius, een ander door J. Ladmiral (in v a n
M a n d e r uitg. 1764, II, 260).
Zie: E d m . M a r c h a l , Les sculpteurs des Pays-Bas, 142, 174; A. M i c h e l ,
Histoire de l' Art V, 134, 135, 139, VI, 694-695, 756, VII, 302, 311.
Fruytier

[Vries, Gerrit de Azn.]
VRIES (Gerrit d e ) Azn., geb. te Haarlem 22 Febr. 1818, overl. te 's Gravenhage 4
Mrt. 1900, zoon van A b r a h a m d e V r i e s en van H i l l e g o n d a v a n G e u n s .
De Vries studeerde aan de rijksuniversiteit te Leiden in de rechten en in de letteren,
zijn eigenlijke roeping was voor het eerste vak. Vooral Thorbecke had bij de studie
daarvan grooten invloed op hem. In 1838 werd zijn antwoord op een prijsvraag,
uitgeschreven vanwege de leidsche universiteit, over de geschiedenis der invoering
van het romeinsch recht in onze Republiek der Vereenigde Provinciën bekroond
met de gouden medaille. Deze verhandeling werd door hem herzien voor zijn
proefschrift voor de promotie in de rechten, welke op 18 Dec. 1839 plaats had. De
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en wel in Juni 1842. Hij vestigde zich in 1840 als advocaat te Haarlem. In 1843
legde hij met goed gevolg het examen voor candidaat-notaris af. In 1845 werd de
Vries tot procureur bij de rechtbank te Haarlem benoemd. Bij de verkiezing voor de
Provinciale staten in Sept. 1850 werd hij tot lid voor Noord-Holland gekozen, later
ook tot lid van den gemeenteraad van Haarlem.
In 1853 werd hij tot lid van Gedeputeerde staten gekozen, en deze wisten te
bewerken, dat hij in 1855 het griffierschap der provincie op zich nam Van 1853 tot
1862 was hij één der leidende mannen in het bestuur van de provincie Noord-Holland.
Aan alle afdeelingen der administratie gaf hij zijn aandacht, doch één onderdeel
boeide hem bovenal, het gebied der waterschappen, waaraan zijn naam steeds
verbonden zou blijven. Hij was de man, die de wording, ontwikkeling, samenstelling
en vervorming der noordhollandsche waterschappen volkomen zou verstaan en
uitéénzetten en voor ieder, hetzij staatsbestuurder of geleerde, zou preciseeren.
Er heerschte op het gebied van de waterschappen groote verwarring. Sinds, ten
gevolge van de grondwet van 1848, het recht der Provinciale staten tot vaststelling
ook van geheel nieuwe polderreglementen voortaan buiten twijfel was, zelfs ook de
bevoegdheid tot het scheppen van nieuwe waterschappen aan die Staten was
toegekend, konden deze, rekening houdend met de ervaring van vroeger, éénheid
brengen in de besturen en keuren der gewestelijke waterschappen. Voor
Noord-Holland kon de Vries ingrijpen, gesteund door jhr. Gerrit van Tets, lid van
Gedeputeerde staten. Met hem vooral ging hij de herziening der waterschappen in
den geest der nieuwe provinciale wet bewerken. Grondslag en eerste voorbereiding
voor dien arbeid werd een in 1854 door van Tets bewerkt en door Gedeputeerden
aan de Staten aangeboden overzicht der waterschappen. In hetzelfde jaar werd in
twee provinciale reglementen de organisatie der waterschappen van Noord-Holland
geregeld. Tal van waterschappen ontvingen nu, als uitvloeisel van het algemeen
reglement, een bijzonder reglement, en de Vries zorgde er voor dat bij elk daarvan
een toelichting werd gevoegd, bevattende een historisch overzicht van het betrokken
waterschap. Gelijksoortige arbeid moest door hem ondernomen worden ten opzichte
der gemeenteverordeningen der provincie.
De Vries streefde naar het verkrijgen van een grondige kennis der wording,
ontwikkeling en rechtspositie van den waterstaat in Noord-Holland. Een goed
overzicht hiervan ontbrak. Hij zette een enquete op touw omtrent de bestaande
noordhollandsche waterschappen, en zou daarna de historie en publiekrechtelijke
ontwikkeling dier lichamen in den loop der tijden pogen na te gaan. Hij teekende
daartoe alles op wat hij in oude keuren, handvesten en oorkonden kon vinden. In
twee standaardwerken, omgeven door kleinere studiën, heeft hij deze
aanteekeningen verwerkt: De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland
en Het dijks- en molenbestuur in Holland's Noorderkwartier.
In 1859 werd de Vries aangezocht voor een professoraat in de rechten te
Groningen, welk verzoek door hem werd afgeslagen. Fl. Adr. van Hall bood hem in
1860 een plaats in zijn kabinet als minister van binnenlandsche zaken aan. Deze
uitnoodiging werd door hem evenmin aanvaard. In 1862 deed Thorbecke hem
benoemen tot lid van den Raad van State, en noopte hem dus Haarlem te verlaten
en naar den Haag te verhuizen. In de jaren tusschen 1866-70 is de Vries
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nog eenige malen uitgenoodigd als minister op te treden, maar hij heeft dit steeds
geweigerd.
Na den dood van Thorbecke in 1872, aanvaardde hij de opdracht van den Koning,
om een ministerie te vormen. Dit ministerie, dat van 1872-74 de regeering heeft
gevoerd, is in vele opzichten een teleurstelling geweest. De door hem als minister
van Justitie voorgedragen wet eener nieuwe rechterlijke organisatie werd, na in alle
onderdeden te zijn goedgekeurd, toch nog door een combinatie van minderheden
op 20 Mei 1873, met 39 tegen 37 stemmen verworpen. Na verwerping van de kieswet
van Mr. Geertsema, bood het ministerie de Vries zijn ontslag aan. Van 1875 tot
1877 werd hij door de kiezers van Amsterdam naar de Tweede Kamer afgevaardigd.
In Maart 1877, weder tot lid van den Raad van State benoemd, nam hij die
benoeming gaarne aan. Hij bleef als zoodanig werkzaam tot in 1891, toen hij op
73-jarigen leeftijd zijn ontslag nam uit den staatsdienst. Van negen verschillende
staatscommissies heeft hij intusschen nog deel uitgemaakt. De belangrijkste daarvan
hebben betrekking gehad op onderwerpen van den waterstaat. Van de
staatscommissie ingesteld bij Kon. besl. van 21 Apr. 1892, om van advies te dienen
omtrent de wettelijke regelen, die ten aanzien van het waterschapsbestuur behoorden
te worden gesteld, was hem het voorzitterschap opgedragen. Toen hij zich in 1898
uit deze waterstaats-commissie terugtrok, waren reeds verschillende ontwerpen
dier commissie tot wet verheven of althans ingediend. Hij was toen 80 jaar oud. De
regeering benoemde hem toen tot minister van Staat.
Voor het woordenboek der nederlandsche taal, dat door zijn broeder Matthijs de
Vries (dl. I, kol. 1525) op touw was gezet, leverde de Vries verschillende bijdragen
op het gebied van dijkwezen en waterkeering.
Op 5 Mei 1847 was de Vries in het huwelijk getreden met mej. M.E. R e u v e n s .
Hij gaf in het licht: Dissertatio juridica inauguralis exhibens historiam introducti in
provincias, quas deinceps Respublica Belgii Uniti comprehendit, juris Romani (Lugd.
Batavorum 1839); Specimen literarium inaugurale de foeneris nautici cantractu iure
Attico (Harlemi 1842); De wet op het Notarisambt toegelicht, in samenwerking met
Mr. P. M a b é Jr. (Haarlem 1843); De wetgevende magt der plaatselijke besturen
naar Art. 153 der Grondwet (Haarlem 1846), in 1846 verscheen hiervan een 2e
druk; De provinciale Verordeningen van Noord-Holland, met een voorrede van G.
de Vries Azn. (Haarlem 1852); De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland
(Haarlem 1865), hiervan verscheen in 1894 een 2de uitgave bewerkt door J.W.M.
S c h o r e r ; De kaart van Hollands Noorderkwartier in 1288. Uitgegeven door de
Kon. akademie van wetenschappen (Amsterdam 1865); Het dijks- en molenbestuur
in Hollands Noorderkwartier, onder de grafelijke Regeering en gedurende de
Republiek. Uitgegeven door de Kon. akademie van wetenschappen (Amsterdam
1876); Regtsgeleerd Bijblad, 1842: Dagvaarding van een afwezige, ten einde hem
vermoedelijk overleden te doen verklaren (Art. 523 B.W.); Nederl. Jaarboeken van
Regtsgeleerdheid en Wetgeving IV: Over de rechten van den schuldeischer in een
beneficiairen boedel (1844); N. Jb. V: Opmerkingen en Mededeelingen betreffende
het Nederl. Regt, Over het begrip van belasting met opzigt tot de wetgevende magt
der plaatselijke besturen (1849); in dez. Jaarb. VIII: Conservatoir beslag op
onroerende goederen (1852); in Nieuwe Bijdragen v. Regtsgeleerdheid en Wetgeving
V: Het hoogheemraadschap van den
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Hondsbossche en Duinen tot Petten. Oorsprong en geschiedenis van de inrichting
des Bestuurs (1855); in Verslagen en Mededeelingen d. Kon. Akad. v.
Wetenschappen, Afd. Letterkunde X: De polderbesturen van den Berkmeer en den
Slootgaard. Bijdrage tot de geschiedenis dier bedijkingen (1866); in hetzelfde XII:
Nieuwe Bijdrage tot de geschiedenis van het Hoogheemraadschap van den
Hondsbossche en Duinen tot Petten (1869); in hetzelfde IIIe Reeks II: Bedijking van
den Diepsmeer en den Pjaarlingermeer in Geestmerambacht, door Johan van
Oldebarneveld c.s. (1885); in hetzelfde IIIe Reeks III: Over den Rijndijk en de duinen
te Petten (1887); in hetzelfde IIIe Reeks VII: De instelling van het Heemraadschap
van Nieuwer-Amstel (1890); Verslagen van de Vereeniging tot uitgave der bronnen
van het oude vaderlandsche Recht I: Ordonnantie op den Zeedijk van Petten af tot
Beverwijk toe, dd. 1534 (1885); Oude dijksverstoelingen of verhoefslagingen (1885);
in hetzelfde II: Een drietal Ordonnantieën betreffende den West-Frieschen Zeedijk
(1892); in hetzelfde III: Brief van den erfdijkgraaf van de Lopikerwaard ten behoeve
van het Sint-Cecilia-convent te Utrecht (1898).
Zijn portret komt voor in De Wereldkroniek van 10 Mrt. 1900.
Zie: H.P.G. Q u a c k , Levensbericht van Mr. G. de Vries Az. in Levensberichten
van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde (1900-01) en in
Karakterschetsen (1906); J. R o ë l l , Levensschets van Mr. G. de Vries Az. in
Jaarboek van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (1900).
Hoogeveen

[Vries, Hugo de was secretaris van Karel V]
VRIES (Hugo d e ) was secretaris van Karel V, omstr. 1528 te Toledo. Dit blijkt uit
de onderteekening ‘Majestas mandavit mihi ugoni de vrries’ van een keizerlijk octrooi
(privilegio imperial), gegeven 6 Nov. 1528 en dat afgedrukt is vóór in de authentieke
eerste uitgave (Valladolid 1529) van Antonio de Guevara's Relox de principes,
waarvan een exemplaar in de universiteitsbibliotheek te Groningen aanwezig is.
Het is de veel gelezen, vaak vertaalde vorstenspiegel van den spaanschen
minderbroeder, huiskapelaan en reisgezel van Karel V. Onder den titel Libro aureo
de Marco Aurelio en met andere indeeling van den inhoud, bestaat het werk ook,
vandaar, dat Cornelis van Beresteyn's vertaling in het Nederlandsch (Antwerpen
1565, Amsterdam 1603, 1612) strikt genomen ten onrechte de vertaling heet van
den Relox.
Nauta

[Vries, Simon de]
VRIES (Simon d e ), geb. te Monnikendam 12 Dec. 1782, overl. te Purmerend 8 Apr.
1860, werd voor een administratieve betrekking opgeleid. Reeds in 1804 werd hij
tot notaris te Purmerend benoemd. In 1816 werd hij raadslid en wethouder en in
Jan. 1832 werd hij tot burgemeester van Purmerend benoemd, een betrekking, die
toen met het notariaat gecombineerd kon worden.
Op 2 Juni 1834 werd hij door den raad van Purmerend tot lid der Provinciale
staten van Holland gekozen en op 8 Juli 1840 kozen dezen hem tot lid der dubbele
Tweede Kamer ter beoordeeling van de door de regeering voorgestelde herziening
der grondwet. Ingevolge die herziening werd hij in Nov. 1840 lid der Staten van
Noord-Holland.
De minister van Binnenlandsche zaken Thorbecke was van oordeel, dat een
combinatie van de ambten van burgemeester en notaris niet toegelaten mocht

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

worden en deelde aan de Vries en eenige anderen, die in hetzelfde geval verkeerden,
mede, dat zij hadden te kiezen welke
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dezer betrekkingen zij wilden behouden. Op 6 Jan. 1851 verkreeg hij vergunning,
beide nog een jaar te zamen waar te nemen. In het begin van 1852 verkreeg hij
onts ag als burgemeester.
Na de herziening der provinciale wet werd de Vries 3 Sept. 1850 in het kiesdistrict
Edam tot lid der Staten herkozen. Ingevolge wijziging der districten trad hij in Nov.
1852 op voor Purmerend.
Hij huwde 14 Febr. 1808 C a t h a r i n a J o h a n n a W o r m e r , geb. 2 Oct. 1782,
overl. 3 Mei 1814, en daarna A n n a M a r i a A n n o k k e e , geb. in 1786, overl. 21
Febr. 1826.
Ramaer

[Vroom, Cornelius de]
VROOM (Cornelius d e ), geb. te Roosendaal (N.-Br.) in 1637, overl. te Antwerpen
1 Jan. 1712, trad op jeugdigen leeftijd in de orde der Minderbroeders en legde 13
Mrt. 1657 zijn kloostergeloften af. In 1665 was hij tweede novicenmeester in het
klooster te Maeseyck en in 1666 vicarius aldaar tot het einde van 1669, toen hij
gardiaan te Diest werd; sedert 1672 gaf hij onderwijs in het klooster te Brussel; in
1673 werd hij missionaris van de statie ‘Mozes en Aaron’ te Amsterdam; 1675 en
1677 vicarius in Holland; 1678, 1680, 1684 en 1686 superior missionarum; 1681
definitor; 1687, 1696 en 1705 provinciaal te Brussel. Op het provinciaal kapittel te
Londen in 1686 werd hij aangesteld tot voorzitter en commissaris-generaal in naam
van Petrus Marinus de Sormanno en op het algemeen kapittel in 1688 te Rome
gehouden, vertegenwoordigde hij de nederduitsche provincie en werd hij daar tot
algemeen definitor der orde benoemd; ook was hij in 1694 op het kapittel te Victoria
(Spanje) de vertegenwoordiger der nederduitsche provincie. Hij is de stichter der
kloosters te Brussel, Maastricht en Reckheim. Op zijn bevel verscheen in 1707:
Processionale et Chorale ad normam Missalis ac Ritualis S. Romanae Ecclesiae in
usum Fratrum Minorum Recollectorum denuo editum et augmentatum, ex ordinatione
A.R.P. Cornelii De Vroom, Ministri Provincialis ejusdem Ordinis Provinciae Germaniae
Inferioris Antverpiae ex typographi Petri Jacobs (1707). Ook leverde hij in 1711 een
vrije vertaling van het tractaat van den H. Bonaventura over de zeven hoofdzonden
onder den titel: Spiegel der Ziele, vertoonende de Hoofdzonden ende alle andere
uyt dese spruytende, gemaeckt door den H. Bonaventura .... Verklaert, vergroot
ende in de Neder-Duytsche Tale voorgestelt door Fr. Cornelius De Vroom, Gewesene
Provinciaal der Minderbroeders-Recollecten ende vele jaeren Apostolische
Missionarius, nu Godt lovende ende bedanckende om syn VIJftICh JaerICh
prIesterDoM (1711).
Zie: A. S a n d e r u s , Chorographia sacra Brabantiae etc. (Hage Comitum, Chr.
van Loon 1726-27), 3 bnd.; S. D i r k s , Histoire littéraire et bibliographique des Frères
Mineurs de l' Observance de St. François en Belgique et dans les Pays-Bas, 345;
P. N i e u w e n h u i z e n , Tien Minderbroeders in De Godsdienstvriend VIII (1861),
274; Th. C o e n e g r a c h t , Geschiedenis van het klooster en het collegie der
Minderbroeders te Reckheim III in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg
XLV (1909), 3-8.
Verzijl

[Vroom, Henricus de]
VROOM (Henricus d e ), meer bekend onder den gelatiniseerden naam H e n r i c u s
S e d u l i u s , geb. te Cleef in 1547, overl. te Antwerpen in 1621, studeerde de
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humaniora onder Georgius Langveldt of Macropedius, trad te Leuven in de orde
der Minderbroeders of Franciscanen en ontving onderwijs in de godgeleerdheid van
Adrianus Hofstadius, wiens werken hij uitgaf, vooral legde
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hij zich toe op de patrologie en de kerkelijke geschiedenis; 1578-80 onderwees hij
de godgeleerdheid te Innsbruck, werd toen door den aartshertog Ferdinand van
Oostenrijk naar Rome gezonden en wist bij paus Gregorius XIII te bewerken, dat
Tyrol tot een afzonderlijke provincie der Franciscanen werd verheven; hij werd ook
tot eersten provinciaal dezer provincie gekozen. Toen hij in 1584 naar de
Nederlanden was teruggekeerd, werd hij achtereenvolgens gardiaan te St. Truyen,
Antwerpen enz. en in 1618 op het generaal kapittel te Salamanca tot algemeen
diffinitor der Observantie gekozen. Van zijn hand verscheen in 1609 te Antwerpen
bij Joannes Moretus het werkje: F. Henrici Seduli ex Ordine Minorum, Diva Virgo
Mosae-Traiectensis, De Civitate Mosae Traiectensi et Divae Virginis Imagine etc.
Hij droeg het 3 Mrt. 1609 op aan den maastrichtschen magistraat en ontving uit
erkentelijkheid en als belooning 40 Philippusdaalders. Cornelius Thielmans, gardiaan
te Maastricht, gaf in 1612 bij Jan Maes te Leuven een nederduitsche vertaling ervan
uit. Herdrukken verschenen te Brussel in 1753 bij Franciscus T'Serstevens en in
1834 te Maastricht bij A.J. Koymans. De schrijver behandelt hierin den oorsprong
der stad Maastricht, de brug over de Maas, de prediking van het H. Evangelie door
den H. Maternus en diens opvolgers tot en met den H. Servatius en den oorsprong
van het klooster en de kerk der Franciscanen te Maastricht.
Zie: S e r v a i s D i r k s , Histoire littéraire et bibliographique des Frères Mineurs
de l'observance de St. François en Belgique et dans les Pays Bas (Anvers 1885),
132 en volgende; Maasgouw (1898), 73-74, waar de volledige titels der werkjes
staan vermeld.
Verzijl

[Vrijens, Joannes]
VRIJENS (Joannes), geb. te Canne (Belg.) bij Maastricht, pastoor te Mesch (Limb.),
overleed aldaar 20 Aug. 1781. Hij is vooral bekend om zijn beurzenstichtingen, die
wegens de onbillijke eischen van het belgische staatsbestuur tot vele moeilijkheden
leidden. Bij testament van 7 Mei 1772 en bij codicil van 26 Mrt. 1778 en 17 Mrt.
1780 stichtte hij twee of drie beurzen voor de studie van de humaniora, filosofie en
theologie, rechten en medicijnen; bovendien twee priestertitels voor de wijdingen
en een dotatie voor kloosterlingen ten voordeele van afstammelingen zijner
bloedverwanten. De akte vindt men in H a b e t s , De Limburgsche studiebeurzen,
245-263. Vergevers waren de pastoor van Canne met een der bloedverwanten van
den stichter, die priester was en de prior van Hoog-Cruts, gemeente Slenaken. Bij
de herstellingsakte 21 Apr. 1821, werd voor deze stichting, een particuliere instelling
der familie Vrijens, nog tot begever aangesteld de pastoor van Mesch in plaats van
den prior van Hoog-Cruts, dat niet meer bestond. Het beheer werd geplaatst in de
provincie Limburg. Na 1830 heeft de toenmalige ontvanger dit beheer wederrechtelijk
naar belgisch Limburg overgebracht. Zijn opvolger, woonachtig te Oud-Vroenhoven,
herstelde deze onrechtmatigheid. Bij de invoering der beruchte wet in België op de
beurzenstichtingen (1864) trachtte de commissie voor beurzenstichting in belgisch
Limburg de stichting van Vrijens aan te slaan. Zij nam al de bereikbare goederen
en fondsen onder haar bestuur en dagvaardde den nederlandschen ontvanger voor
de rechtbank te Tongeren. Bij vonnis van 16 Oct. 1866 werd hij veroordeeld tot het
overleveren van alle bescheiden, titels en fondsen der stichting. De nederlandsche
regeering heeft de reorganisatie van het bestuur der stichting volgens
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besluit van 2 Dec. 1853 bevorderd en haar bezwaren tegen de handelingen der
commissie ingebracht bij de belgische regeering. Bij beschikking van den minister
van binnenlandsche zaken, 14 Sept. 1866, zijn de nederlandsche bestuurders en
begevers, door de familieleden voorgedragen, erkend. In plaats van den pastoor
van Canne, die afstand deed van zijn collatierecht, werd een der naaste
bloedverwanten aangesteld als medecollator, want niemand uit de belgische
omliggende parochies wilde in zijn plaats optreden. Intusschen werden de in België
verschuldigde inkomsten, welke in 1868 1578 franken bedroegen, ingevorderd door
de belgische commissie. In nederlandsch Limburg bracht de beurs volgens H a b e t s ,
Gesch. bisdom Roermond III (1892), 640, 192 gulden op.
Zie: Handboekje R.K. eeredienst (1872); Mémorial Belge XII (1868), 282.
Fruytier

[Vryman, Willem]
VRYMAN (Willem), kartuizer, geb. te Delft, overl. te Utrecht op 24 Oct. omstreeks
1452. Zijn vader heette eveneens W i l l e m V r y m a n , zijn moeder A l i j t . Ava en
Katharina waren zijn zusters. Hij is geprofest monnik geweest van het
kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht. Hij was een neef van den bekenden
regulieren kanunnik van Groenendaal, J o h a n n e s v a n S c h o o n h o v e n , die
tot hem het veel verbreide epistel over de Passie des Heeren heeft gericht. De
epistelen van Johannes van Schoonhoven hebben in de Imitatio-literatuur sterk de
aandacht getrokken.
In de universiteitsbibliotheek te Utrecht worden 4 hss. van dezen brief bewaard,
nl. fol. 66a-100b van een codex uit de 15de eeuw (no. 80), afkomstig van het
regulierenklooster te Utrecht, fol. 69-92a van een anderen codex uit de 15de eeuw
van hetzelfde convent, en fol. 85a-123b van een 15de eeuwschen codex (no. 240)
uit de librije der utrechtsche Sint Paulsabdij. Voorts fol. 1-27 van een codex (no.
236) uit de 15de eeuw, afkomstig uit de boekerij van de chartreuse Nieuwlicht:
J o a n n e s d e S c h o e n h o v i a , Epistola ad nepotem suum Wilh. Vriman (fol.
2a: Religioso viro fratri wilhelmo vriman ordinis Carthusiensium prope traiectum
nepoti meo carissimo frater iohannes et conservus in domino). Ook elders vindt
men nog vele oude afschriften van dit epistel. In de bourgondische bibliotheek te
Brussel vindt men een hs. uit den tijd van J.v.S. en afkomstig van Groenendaal (ms.
15129), hetwelk ook den brief aan W. Vryman bevat. De codex van Windesheim
bevat de dietsche vertaling van het epistel. In het Britsch Museum gaat een
15de-eeuwsch hs. van het epistel schuil achter een latijnsch gebedenboek (H.
B r u g m a n s , Verslag v.e. Onderzoek in Engeland naar Archivalia, belangrijk v.d.
gesch. v. Nederl., 's Grav. 1895, blz. 474, no. 57). In menige
handschriftenverzameling in binnen- en buitenland berust eveneens een exemplaar
van dit epistel. Petrejus deelt mede, dat omstreeks 1600 ook een hs. daarvan
aanwezig was in de boekerij van het kartuizerklooster te Keulen, tot welks convent
hij heeft behoord. Hij noemt als auteur van den brief ‘Joannes N., Cartusianus’ en
noemt in den Prologus slechts de voorletter van Vryman's voornaam.
Zie: Bijdr. en Meded. v.h. Hist. Genootsch. Utr. IX (1886), 247, 279, 300, 328,
354; T h . P e t r e j u s , Bibliotheca Cartusiana (Colon. 1610), 211; Catalogus codicum
mss. Bibl. Univ. Rheno-Trajectae (1887), nos. 80, 204, 236, 240; De Katholiek
LXXXVI, 199 e.v.
Scholtens

[Vrijthoff, jhr. Leonard Bernard Adriaan]
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2 Oct. 1861, zoon van Johannes Bernardus en J a c q u e l i n e H e r m a n n a
E l e o n o r a H e s s e l t v a n D i n t e r , was achtereenvolgens vaandrig, ontvanger
der belastingen en vrederechter van het kanton Gulpen, hoofdinspecteur der
onbeschreven middelen in Oost- en West-Vlaanderen, trad 26 Mrt. 1815 op als
commissaris-generaal der nieuw ingestelde buitengewone hoofdinspectie tusschen
de Lijs en de Sambre tot het in veiligheid brengen van 's lands middelen. 24 Juni
d.a.v. werd hij herbenoemd tot hoofdinspecteur der belastingen in Oost-Vlaanderen,
welke betrekking hij later in nederlandsch Limburg bekleedde, met den titel van
provinciaal-inspecteur der belastingen in Limburg, waar hij ook lid van de ridderschap
was. Om zijn verdiensten aan vorst en vaderland bewezen, werd hij 28 Nov. 1840
in den adelstand verheven. Hij maakte als commissaris-generaal der inspectie de
veldslagen bij Quatre-bras, Ligny en Waterloo mede, en beschreef deze laatste in
een gedenkschrift op 85-jarigen leeftijd, hetwelk is uitgegeven door baron v o n
G e u s a u in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1902),
189-218. Hij was in 1800 gehuwd met I s a b e l l a W i l h e l m i n a H e s s e l t v a n
D i n t e r (geb. te Maastricht 5 Nov. 1782, aldaar overl. 7 Mei 1860). Daar zijn twee
kinderen jong stierven, ging de adeldom bij Koninklijk besluit van 2 Aug. 1841 over
op zijn neven, J e a n J a c q u e s en W i l l e m A d r i a a n V r i j t h o f f .
Zie: Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1902), 187-188;
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 koninkrijk der
Nederlanden, 185.
Verzijl

[Vugt, Adrianus van]
VUGT (Adrianus v a n ), priester, geb. te Deursen, overl. te Herpen 22 Febr. 1845.
Hij studeerde in het groot-seminarie te Huisseling. Na zijn priesterwijding was hij
eerst werkzaam als leeraar aan het gymnasium te Ravenstein 1810 en als kapelaan
1811-23. Daarna werd hij 1823 pastoor te Herpen en in 1831 tevens deken van het
district Ravenstein tot 1838, toen hij afstand deed. Zijn parochie bestuurde hij tot
zijn dood. S c h u t j e s vermeldt zijn dood op 22 Jan.
Zie: Ter nagedachtenis van den Z.E.H. Adr. van Vugt, deken van Ravenstein en
Megen, pastoor te Herpen, overl. te Herpen 22 Febr. 1845. Door een R.C. priester
(Grave 1846); S c h u t j e s , Gesch. bisdom 's Hertogenbosch IV, 160, V, 532, 536;
C o p p e n s , Nieuwe beschr. bisdom 's Hertogenbosch V, 70.
Fruytier

[Vijgh, Arent]
VIJGH (Arent), overl. te Tiel 1 Jan. 1666, heer van Zoelen en Aldenhage, zoon van
Karel (die volgt) en van J o h a n n a v a n B o i n e n b u r g gen. H o n s t e i n ; hij
was schepen van Tiel in 1624, 1626-65 lid der ridderschap van Nijmegen, volgde
zijn vader als ambtman van Nederbetuwe en in het scholtis- of richterambt van Tiel
en Zandwijk op, welke ambten door overeenkomst d.d. 10 Nov. 1627 tusschen den
landrentmeester, den momboir van Gelderland on hem van elkander gescheiden
werden, waarna hij alleen ambtman bleef; in 1643 werd hij echter weder als scholtis
of richter aangesteld en deed als zoodanig 8 Mrt. 1643 den eed. 10 Juni 1642 was
hij tegenwoordig bij het voor de tielsche classis afgelegde praeparatoir examen van
Johannes van Raesfelt, daarna (1667-96) predikant te Echtelt; 20 Aug. 1639 was
hij een der slippedragers van het fluweelen lijkkleed bij de uitvaart van Floris II van

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9
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bestaande uit een verhandeling van zestien hoofdstukken, onder den titel: Davids
doodt ende begraeffenisse (Tiel 1666). Hij werd 8 Nov. 1627 met Zoelen en
Aldenhage beleend, huwde 22 Juni 1627 A g n e s v a n R a e s f e l t , vrouwe van
Zwanenburg, daarmee beleend 1627, en Brugge, daarmee beleend 1641, overl. te
Zoelen 21 Dec. 1648, dochter van Hendrik van R. en Gijsberta van Aeswijn. Kinderen
uit dit huwelijk: K a r e l , ged. te Zoelen 7 Juni 1629, overl. 2 Sept. 1631, begr. te
Zoelen; J o h a n n a , ged. te Zoelen 21 Mei 1632, overl. 27 Mei 1695, huwde 20 Mei
1656 Charles Vijgh (vgl. art. N. Vijgh), 3 Aug. 1659 Jacob Pieck, heer van Brakel,
ambtman van Beesd en Renoy, lid der Staten-Generaal (overl. 12 Oct. 1675), en
eindelijk Johan Adriaan van Renesse van Baar, heer van Blikkenburg enz. (geb. te
Jutphaas 3 Oct. 1635, overl. op Durendael bij Oisterwijk 21 Oct. 1721); H e n r i ë t t e
C h a r l o t t e , huwde te Zoelen 27 Mei 1657 Gooswin Wilhelm van Lawick tot
Geldermalsen, kapitein te voet, gouverneur van Bredevoort, daarna Johan Allard
Poortman, drost te Gendringen; G i j s b e r t a , ged. te Zoelen 10 Apr. 1639, leefde
nog in 1672; K a r e l , heer van Zoelen, Zwanenburg en Aldenhage, ged. te Zoelen
12 Apr. 1640, aldaar kinderloos overl. 6 Juli 1682, geadmitteerd in de ridderschap
van Nijmegen 5 Juli 1662, ambtman van Nederbetuwe, huwde 17 Juni 1667 Hester
Jacomina van Welderen (overl. te Zoelen 13 Oct. 1723, dochter van Dirk van W. en
Cornelia van Druten).
3

Zie: J. A n s p a c h , Het geslacht Vijgh in Heraldieke Bibliotheek N.R. I (1878),
1

272-280; W. d e H a a s , Het geslacht Vijgh aldaar N.R. II (1879), 74-77; 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,
205-300.
Verzijl

[Vijgh, Arent Johan]
VIJGH (Arent Johan), heer van de Snor, de Woerd en Wolfsweerd te Dodewaard,
geb. 21 Juli 1650, overl. 21 Nov. 1725, begr. te Ochten, zoon van Joost (vgl. art. K.
Vijgh) en C a t h a r i n a L e g r a n d , was geadmitteerd in de Ridderschap van
Nijmegen 26 Mrt. 1681, als bewoner van de Snor, ouderling te Dodewaard, als
zoodanig vermeld 1692, 1693, 1697, 1698, 1707-09, 1717-19, 1722-24, alsook op
de classicale vergaderingen te Tiel 1692, 1698, 1708, 1718 en 1723; 6 Dec. 1723
op de buitengewone tielsche classis in zake de beroeping van Henricus Noordbeek
als predikant te Hien en Dodewaard; 1715-25 Gedeputeerde in de Staten vanwege
het kwartier van Nijmegen, lingegraaf van Nederbetuwe. Hij huwde op den huize
den Appelenburg te Ochten den 1 Apr. 1693 D o r o t h e a v a n B e y n h e m , ged.
Tiel 11 Dec. 1670, dochter van Jacob en Josina de Bye, voor de 2de maal op de
Snor 5 Juli 1713 A n n a A d r i a n a v a n O m m e r e n , weduwe van zijn
aangetrouwden oom den generaal Jan van Beynhem, dochter van Rudolf, heer van
Wolfsweerd en Albertina Pauw. Uit het eerste huwelijk o.a. M a t t h i j s J a c o b ,
heer van den Appelenburg, ged. 6 Oct. 1694, kapitein, ongehuwd overleden vóór
1741; J o s i n a J o h a n n a W i l h e l m i n a , geb. op de Snor, ged. 13 Mei 1696,
als weduwe in 1733 met het gericht en in 1737 met het huis van Aalst beleend,
huwde te Dodewaard 13 Juli 1729 Willem Hofman van Someren, kapitein bij het
regiment van den luitenant-generaal van Keppel, heer van Aalst door koop in 1730,
hertrouwde Wilhelmus Draek, predikant te Aalst; Jan (die volgt).
3

Zie: J. A n s p a c h , Het geslacht Vijgh in Heraldieke Bibliotheek N.R. I (1878),
1

286-288; W. d e H a a s , Het geslacht Vijgh aldaar II (1879), 81-82; W.J. d'A b l a i n g
van Gies-
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s e n b u r g , De Ridderschap van het Kwartier van Nijmegen, 331.
Verzijl

[Vijgh, Dirk]
VIJGH (Dirk), heer van Zoelen, Aldenhage en de Snor, geb. te Tiel in 1532, aldaar
overl. in 1615, zoon van K l a a s en A n n a , bastaarddochter van Gelder, was een
der vermaardste krijgshelden van zijn tijd, verkreeg van keizer Karel V pardon voor
een ons onbekend vergrijp, hetwelk hij voor of uiterlijk in 1555 moet hebben begaan.
Bij hooge gratie ontving hij dit pardon niet geknield maar in staande houding. In
1556 schepen van Tiel, sedert 1557 substituut-richter of schout vanwege zijn vader,
sedert 1559 schout. In 1566 nam hij in vereeniging met den raad der stad ongeveer
50 of 53 krijgsknechten, meerendeels uit de burgers, in soldij aan, wat de
bezorgdheid der ingezetenen gaande maakte. In 1573 was hij commandant of chef
van Buren namens den Prins van Oranje. In 1578 of misschien reeds vroeger
ambtman, richter en dijkgraaf van Nederbetuwe, werd hij 15 Sept. 1578 beëedigd
als scholtis van Tiel. 12 Juni 1579 werd hij door Jan van Nassau, stadhouder van
Gelderland, aangesteld tot commandant of gouverneur der stad Tiel, welke plaats
hij in 1594 voor de Staten wist te behouden. Hij verscheen het eerst op de riddercedul
van Nijmegen van 1578, ook 1591-1609, als ambtman van Nederbetuwe 1592-1607,
werd in 1594 met het veer te Wamel beleend, met Thedingswaard te Avezaath in
gemeenschap met zijn vrouw in 1572, met Avezaath in 1602. Hij was in eerste
huwelijk 31 Mei 1566 getrouwd met H e i l w i g v a n R o s s e m , vrouwe van Zoelen,
dochter van Karel van R. en Anna Torck, welke in 1593 overleed, en hertrouwde
18 Juli 1598 met T h e o d o r a P i e c k , overl. 15 Mrt. 1639, dochter van Herman,
heer van IJzendoorn en Adriana van Balveren. Uit het eerste huwelijk: Karel (die
volgt); Johan (die eveneens volgt); A n n a , huwde 1 Juli 1594 Jan van Egmond,
heer van Kenenburg, baljuw van Voorn (overl. 1612) en hertrouwde Frans
Henderson, welke als schotsch kapitein in 1620 te Tiel in garnizoen lag en in 1628
huwelijksvriend van zijn zwager Joost Vijgh was; P h i l i p p a S i d o n i a , huwde
volgens huw. afk. te Tiel 19 Febr. 1611 Philippe de Lochieres, baron de Souliers;
K l a a s , in 1609 ongehuwd overleden, onder de Ridderschap van Nijmegen in 1602.
Uit het tweede huwelijk: Joost (die volgt); A d r i a n a (ongehuwd overl. 5 Juni 1665);
H e i l w i g , huwde 25 Apr. 1619 Dirk van Lijnden.
3

Zie: J. A n s p a c h , Het geslacht Vijgh in Heraldieke Bibliotheek N.R. I (1878),
2

249-259; W. d e H a a s , Het geslacht Vijgh aldaar N.R. II (1879), 64-65; d e z .,
2

Het geslacht Pieck aldaar IV (1881), 167; 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, 10, 107.
Verzijl

[Vijgh, Jan]
VIJGH (Jan), heer van de Snor en den Appelenburg, geb. op de Snor te Dodewaard,
ged. 23 Juli 1697, overl. 20 Sept. 1772, begr. te Ochten, zoon van Arent Johan (die
voorgaat) en D o r o t h e a v a n B e y n h e m , werd geadmitteerd in de Ridderschap
van Nijmegen 4 Oct. 1721, werd 18 Juni 1727 ordinaris raad in het hof van Gelder,
in 1743 president van genoemd hof en stadhouder der leenen, in 1754
gesubstitueerde ambtman, richter en dijkgraaf van Nederbetuwe, in 1767 als oudste
ambtsjonker van Nederbetuwe vermeld en in 1770 tot verwalter-ambtman aangesteld,
in 1771 lingegraaf of voorzitter van den Lingestoel van het ambt van Nederbetuwe.
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Margaretha van Beynhem 27 Juni 1741 met den Aldenweerd onder Zoelen en
Avezaat beleend en als erfgenaam van zijn broeder Matthijs Jacob met landerijen
te Hien en Dodewaard. Hij was te Tiel 26 Aug. 1727 gehuwd met F r a n ç o i s e
J a c o b a M a c k a y (ged. te Tiel 6 Oct. 1692, overl. in 1766), dochter van kolonel
Aeneas M. en Margaretha Puchler en hertrouwde in 1767 met zijn dienstmeid M a r i a
C a t h a r i n a v a n d e r H e i j d e n . Uit het eerste huwelijk o.a. M a r g a r e t h a ,
vrouwe van de Snor en den Appelenburg, beleend 30 Juni 1785, geb. 31 Dec. 1736,
overl. op Overbeek bij Velp 20 Sept. 1810, begr. te Velp, huwde 26 Mei 1767 Jacob
Willem van Eck van Pantaleon (zoon van Samuel van E.v.P. en van Jacoba
Wilhelmina Maria Couttu, geb. op Overbeek 13, ged. te Velp 19 Aug. 1727,
onder-luitenant der cavallerie, 11 Sept. 1748, ambtsjonker van Brummen 26 Sept.
1764, verliet den militairen dienst en werd als heer van Overbeek 9 Mei 1765
geadmitteerd en beschreven in de ridderschap van Veluwe, in 1774
ontvanger-generaal van Veluwe, overl. 10 Dec. 1789 te Arnhem, begr. te Velp,
kinderloos). Uit het tweede huwelijk: J o o s t K a r e l , heer van de Snor en den
Appelenburg, daarmee beleend 1773, geb. 26 Nov. 1769, overl. in 1785 als laatste
mannelijke telg; D o r o t h e a J a c o b a , vrouwe van de Snor en den Appelenburg
als erfgename van haar broeder, geb. te Arnhem 3 Jan. 1772, overl. te Beverwijk
4 Mei 1820, huwde te Velp 29 Sept. 1789 Samuel van Lijnden van Oldenaller (vgl.
dl. VII, kol. 813).
Zijn geschilderd portret door een onbekend kunstenaar bevond zich bij baron
Mackay op huize Ophemert bij Tiel.
3

Zie: J. A n s p a c h , Het geslacht Vijgh in Heraldieke Bibliotheek N.R. I (1878),
1

288-291; W. d e H a a s , Het geslacht Vijgh aldaar N.R. II (1879), 82-83; 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,
367.
Verzijl

[Vijgh, Johan]
VIJGH (Johan), heer van Waardenburg en Neerijnen, overl. te Tiel omstreeks 1628,
zoon van Dirk (vgl. hiervoor) en H e i l w i g v a n R o s s e m , werd 29 Apr. 1618
heer van Waardenburg en Neerijnen, dat hij kocht van Thomas van Thiennes, heer
van Hoekelum. Hij verscheen onder de ridderschap van Nijmegen 1592-1613, was
gouverneur van Tiel in 1626, maakte door zijn maatregelen 8 Mrt. 1626 een einde
aan de geweldenarijen der spaansche soldaten uit de bezetting van 's
Hertogenbosch, op de hoogte van Ochten gepleegd; 16 Mrt. d.a.v. behaalde hij op
hen, met medewerking van zijn zoon G e r a r d , die de tielsche burgers aanvoerde,
een geduchte overwinning. Hij was eerst gehuwd met eene v a n M a u d e r i c k ,
zonder kinderen, en hertrouwde M a r g a r e t h a v a n B r o n c k h o r s t , dochter
van Dirk van B. en Lucia van Welderen, welke in 1633 van haar zoon Waardenburg
erfde. Twee kinderen werden uit dit huwelijk geboren: G e r a r d of G e r r i t , heer
van Waardenburg, beleend 1628, stierf 27 Mrt. 1633 zonder kinderen na te laten
(geh. met Cornelia van Welderen, dochter van Bernd van W. en Johanna Jacomina
Roorda); en A n n a , welke in 1649 Johan Wilhelm von der Judden, burgemeester
van Keulen huwde, die 6 Dec. 1676 overleed, na hertrouwd te zijn met Catharina
Charlotta von Spiring.
3

Zie: J. A n s p a c h , Het geslacht Vijgh in Heraldieke Bibliotheek N.R. I (1878),
1

264-265; W. d e H a a s , Het geslacht Vijgh aldaar N.R. II (1879), 66; W.J.
d'A b l a i n g v a n G i e s -
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s e n b u r g , De Ridderschap van het Kwartier van Nijmegen, 35, 43, 123.
Verzijl

[Vijgh, Joost]
VIJGH (Joost), heer van IJzendoorn, geb. te Tiel en aldaar overl. 3 Jan. 1666, zoon
van Dirk (vgl. artikel) en van T h e o d o r a P i e c k , vrouwe van IJzendoorn,
verscheen onder de Ridderschap van Nijmegen 1621-65, was lid der admiraliteit te
Amsterdam, sedert 15 Mrt. 1639 raad en in 1653 president van het hof van
Gelderland, curator van de academie te Harderwijk 1647-57, Gedeputeerde 1648-65.
In Juni 1647 tot curator der nieuw opgerichte hoogeschool te Harderwijk benoemd,
hield hij 12 Apr. 1648 op het koor der kerk aldaar de inwijdingsrede onder den titel:
De erigendae Academiae causis praefatio. Hij wordt door den hoogleeraar Cornelius
Tollius, welke een beschrijving van het inwijdingsfeest der academie gaf, een
edelman van hoogstz zeldzame geleerdheid genoemd. Hij bekleedde onder het
zestal curatoren een hooge plaats. Adam Huygen droeg hem 1 Febr. 1653 zijn
beschrijving van het begin, opkomst en aanwas der stad Doesburg op met een
Praefatio, waarin hij met het oog op zijn rechtschapenheid, op zijn voornaam
zinspeelt. Dit werk werd in 1753 door Mr. Cornelis Walraven Vonck, die Joost Vijgh
onder de voorstanders en kenners der wetenschap rangschikt, te Nijmegen
uitgegeven. Als erfgenaam zijns vaders werd hij in 1616 met het veer te Wamel
beleend, en als erfgenaam zijner moeder 12 Juni 1639 met de hooge heerlijkheid
IJzendoorn, welke hij echter eerst met de zuster zijner moeder Barbara Pieck
(beleend 3 Mei 1636), gehuwd met Gerard van de Poll, en na haar dood (19 Nov.
1651) met haar dochter Mechteld Jacoba van de Poll (beleend 3 Mrt. 1652)
gemeenschappelijk bezat. Hij was in Febr. 1628 te Avezaat gehuwd met A n n a
d e C o c k v a n O p i j n e n (geb. te Avezaat en overl. vóór 23 Mei 1669), dochter
van Johan, heer van Geffen en Nieuwland en van Anna van Vladeracken. Uit zijn
huwelijk een dochter, T h e o d o r a , die in 1658 Godert van Steenhuys, heer van
Aard (overl. 11 Dec. 1663) huwde, en een zoon D i r k J a c o b , heer van IJzendoorn,
overl. te Tiel 29 Apr. 1674, welke gehuwd was met Maria Catharina van Mevert.
1

Zie: J. A n s p a c h , Het geslacht Vijgh in Heraldieke Bibliotheek N.R. I (1878),
1

266-270; W. d e H a a s , Het geslacht Vijgh aldaar N.R. II (1879), 67-69; H.
B o u m a n , Geschiedenis der voormalige Geldersche Hoogeschool (1844) I, 28,
131, 133, 139, 148, 192, II, 648; F.G.D. v a n B l e e c k v a n R i j s e w i j k , De
stichting van Nassau-Veluwsche Gymnasium te Harderwijk, herdacht op 18 Juli
1872, 28; 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, 202.
Verzijl

[Vijgh, Karel]
VIJGH (Karel), heer van Zoelen, overl. aldaar 10 Febr. 1627, zoon van Dirk (vgl.
artikel) en H e i l w i g v a n R o s s e m , was schepen van Tiel in 1586, 25 Jan. 1594
ordinaris raad in het hof van Gelderland, sedert 1604 gesubstitueerde ambtman en
dijkgraaf van Nederbetuwe namens zijn vader, moet toen ook heemraad van
Nederbetuwe geweest zijn, sedert 1615 ambtman, richter en dijkgraaf van
Nederbetuwe en richter van Tiel en Zandwijk. In de Ridderschap van Nijmegen
1591-1626, gecommitteerde ter generaliteit. Hij werd in 1597 met Cornelis van Gent,
Arent van de Wal en den landrentmeester Karel van Gelder vanwege de landschap
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broeder Johan verbond hij zich hoofdelijk voor de betaling der geldboete,
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waartoe hun vader in een verschil met Johan de Cock van Delwijnen, heer van
Wadenoyen, over den opbouw van het afgebrande huis te Wadenoyen 14 Jan. 1609
door het hof van Gelder veroordeeld was. In 1617 had hij een proces met Hendrik
Kreyvenger wegens het opwerpen van eenige werken aan de Nodelwaard te Rijswijk
(Betuwe). In 1619 werkte hij mede tot de verstoring der bijeenkomsten der
Remonstranten in de Tielerwaard. Ingevolge resolutie der Staten-Generaal van 13
Juli 1620 werd hij met Renier Pauw uit Holland en Vervou uit Friesland afgevaardigd,
om te Leeuwarden de begrafenis van Willem Lodewijk, graaf van Nassau, stadhouder
van Friesland bij te wonen. Sedert 22 Mei 1617 extraordinaris raad in het hof, ontving
hij als zoodanig met zijn ambtgenoot Hendrik van Essen vanwege dat hof de
uitnoodiging de uitvaart bij te wonen van den 22. Sept. 1625 te Arnhem overleden
Gerlach van der Capellen, in leven kanselier van Gelderland. Hij was 25 Juli 1594
na den dood zijner moeder met de heerlijkheid Zoelen en Aldenhage beleend, huwde
te Tiel 9 Nov. 1596 J o h a n n a v a n B o i n e n b u r g genaamd H o n s t e i n , gravin
van Ubbergen, daarmee beleend 1589 (geb. 1580, overl. 24 Mrt. 1620, dochter van
Arend en Cornelia van de Poll) en hertrouwde in Jan. 1624 E l i s a b e t h d e C o c k
v a n O p i j n e n , weduwe van Johan van Winssen, dochter van Dirk en Hilbranda
van Delen. Kinderen uit het eerste huwelijk waren: Arent (of Arnt) (zie eigen artikel);
H e i l w i g , overl. 18 Juli 1674, begraven te Waardenburg, huwde te Zoelen 28 Dec.
1634 Gerard van Bronckhorst, heer van Waardenburg (overl. 20 Aug. 1660); Nicolaas
of Klaas (die volgt); J o o s t , heer van de Snor, de Woerd te Dodewaard en
Alblasserdam, geadmitteerd in de Ridderschap van Nijmegen 30 Juni 1649,
achtereenvolgens commandeur van het huis der Duitsche Orde te Rhenen 1633,
te Leiden en Katwijk 1642-57, te Tiel 1657-75, overl. in 1675, huwde in 1649
C a t h a r i n a L e g r a n d , vrouwe van Alblasserdam (dochter van Nicolaas en
Constantia Lemenati gen. d. Credit); H e n d r i k , kapitein, lag in 1622 in garnizoen
te Zoelen; T h e o d o r a M a r g a r e t h a , overl. in 1644, huwde Jan. 1641 Hendrik
van Exsen tot Helbergen (geb. 20 Mrt. 1608, geadmitteerd in de Ridderschap van
Veluwe Nov. 1633, rekenmeester 11 Aug. 1643, raad 1647, burgemeester van
Elburg, landdrost van de Veluwe 25 Apr. 1650-80, overl. in 1681); G i j s b e r t , heer
van den Boetselaer, gecommitteerd ter generaliteit, overl. te Tiel in 1675; C o r n e l i s ,
onder de Ridder-
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schap van Nijmegen 1642-72, burgemeester van Tiel, gecommitteerde ter
generaliteit, overl. 1674, huwde Nov. 1656 Anna van Steelandt (dochter van Philip
en Emerentia van Aerssen).
3

Zie: J. A n s p a c h , Het geslacht Vijgh in Heraldieke Bibliotheek N.R. I (1878),
1

259-264, 280, 284-286; W. d e H a a s , Het geslacht Vijgh aldaar N.R. II (1879),
65; 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, 12, 243, 262; d e z ., Wapenboek van de Ridders van de Duitsche
Orde. Balije van Utrecht, 20.
Verzijl

[Vijgh, Nicolaas]
VIJGH (Nicolaas), heer van Ubbergen en Sleeburg, overl. in 1663, zoon van Karel
(vgl. art. hiervoor) en J o h a n n a v a n B o i n e n b u r g gen. H o n s t e i n , was in
1625 vaandrig, in 1630 schepen en raad, vervolgens burgemeester der stad
Nijmegen; 1632-62 lid der Ridderschap van het kwartier van Nijmegen en lid van
den Raad van State. Hij werd 8 Aug. 1628 met Ubbergen beleend en hiermede
opnieuw 26 Mrt. 1633 door overdracht van zijn broeder Arend. Hij beoefende ook
de oudheidkunde, deed menige oudheidkundige vondst in den bodem zijner
heerlijkheid Ubbergen, waarvan hij trouw bericht gaf aan den nijmeegschen
oudheidkundige en predikant Johannes Smetius. Hij was in 1633 gehuwd met
G e e r t r u i d H a c k f o r t , erfdochter van de Schaffelaar, dochter van Johan en
Geertruid van Delen, en hertrouwde te Zoelen in Mei 1640 O d i l i a v a n
R a e s f e l t , dochter van Johan en Gijsberta van Aeswijn. Uit het eerste huwelijk
o.a. K a r e l of C h a r l e s , heer van de Schaffelaar, geb. 1634, geadmitteerd in de
Ridderschap van Nijmegen 10 Oct. 1656, overl. 22 Dec. 1657, huwde 20 Mei 1656
zijn nicht Johanna Vijgh, vgl. art. A. Vijgh; H e n d r i k , geb. 1635, overl. 1675,
geadmitteerd in de Ridderschap van Nijmegen 10 Mrt. 1664, kolonel, werd 1663
met Ubbergen beleend. Uit het tweede o.a. A r n o l d , luitenant van de cavalerie,
doodgestoken 13 Apr. 1673; G e e r t r u i d , vrouwe van Ubbergen, dat zij van haar
broeder Hendrik erfde, overl. te Vredestein 28 Aug. 1714, oud 71 jaar, begr. te
Ubbergen, huwde Louis van Steelandt, heer van Grijsoord en Oudenhoorn, drost
van Buren (aldaar overl. 31 Oct. 1710, oud 76 jaar).
3

Zie: J. A n s p a c h , Het geslacht Vijgh in Heraldieke Bibliotheek N.R. I (1878),
1

280-284; W. d e H a a s , Het geslacht Vijgh aldaar N.R. II (1879), 77; 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,
224, 286, 305.
Verzijl
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W.
[Waal, Engelbertus de]
WAAL (Engelbertus d e ), geb. te 's Gravenhage 27 Nov. 1821, overl. aldaar 1 Juli
1905. Hij maakte als kind met zijn ouders een reis naar Nederlandsch-Indië en
reisde daar opnieuw in 1837 heen. Hij werd kort daarna klerk bij de algemeene
secretarie te Batavia en klom daarbij in 1843 tot eersten commies, in 1845 tot
hoofdcommies en in 1850 tot adjunct-secretaris op. In 1856 werd hij directeur van
het departement der Middelen en Domeinen en in 1858 keerde hij tot herstel zijner
gezondheid naar het moederland terug.
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Hij zette zich te 's Gravenhage neder en, waar hij voor zoover zijn tijd hem dit
toegelaten had, reeds in Indië zijn meening, in het bijzonder over financieele
aangelegenheden, door den druk had kenbaar gemaakt, deed hij dit ook h.t.l. Hij
was een aanhanger van Fransen van de Putte (dl. IV, kol. 1099) en toen Thorbecke
(dl. IV, kol. 1308) in den voorzomer van 1868 belast was met de samenstelling van
een ministerie (waarvan hij zelf geen deel zou uitmaken), werd de Waal in Juni van
dat jaar tot minister van Koloniën benoemd.
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Hoewel hij door zijn bruuske wijze van optreden weinig populair bij de Kamerleden
was, heeft hij toch de aanneming van hoogst belangrijke wetten in zeer liberalen
geest tot stand weten te brengen.
Zijn agrarische wet, die de particuliere cultuur op Java wilde bevorderen en
langzamerhand tot vrijheid wilde ontwikkelen, gaf een uitstekende oplossing aan
de vraag hoe aan particulieren de voor hun cultuur noodige gronden verschaft
zouden kunnen worden zonder de belangen der inlandsche bevolking te benadeelen.
Het verbod om gronden in erfpacht uit te geven, werd opgeheven en de rechten der
bevolking werden verzekerd. Op 10 Mrt. 1870 werd de wet, na verwerping van 8
amendementen, met 41 tegen 36 stemmen aangenomen in de Tweede Kamer, in
de Eerste Kamer werd zij 7 Apr. d.a.v. aangenomen met 25 tegen 12 stemmen en
zij werd de wet van 9 Apr. 1870.
Vervolgens kwam de suikerwet in behandeling. Volgens haar zou de
gouvernements-suikercultuur van 1878 af geleidelijk ingekrompen en eindelijk geheel
opgeheven worden, terwijl tegelijk maatregelen bevolen werden om zoowel de
belangen van de regeering, de contractanten van de huur der gronden, als de
bevolking te behartigen. De vier zeer bekwame liberale Kamerleden, van Houten,
de Roo van Alderwerelt (dl. VI, kol. 28), Mirandolle (dl. IV, kol. 987) en Fransen van
de Putte verklaarden zich tegen de wet. Echter werden op 31 Mei 1870 art. 1 met
40 tegen 37, art. 2 met 41 tegen 36 en de geheele wet met 42 tegen 35 stemmen
aangenomen, terwijl zij in de Eerste Kamer op 19 Juli met 26 tegen 1 stem werd
aangenomen en de wet van 21 Juli 1870 werd.
Bij de behandeling van hoofdstuk IX der Staatsbegrooting van 1871 werd een
motie door W. van Goltstein (dl. I, kol. 953) ingediend om de gelden, bestemd voor
schadevergoeding van inlandsche hoofden in de Preanger Regentschappen, aan
wie volgens des ministers voorstel verboden zou worden om, gelijk toen het geval
was, belasting te heffen, van de begrooting af te voeren. In 1870 werd deze motie
verworpen, maar nu bleek het, dat de gouverneur-generaal Mijer (dl. III, kol. 895)
den maatregel (natuurlijk met goedvinden van den minister) reeds had ingevoerd,
zoodat het niet meer dan billijk was, dat de hoofden werden schadeloos gesteld.
Hierover was de Eerste Kamer zoo verontwaardigd, dat zij de beide koloniale
begrootingen op 10 Nov. 1870 verwierp, de middelenwet met 17 tegen 16, de wet
op de uitgaven in Nederlandsch-Indië met dezelfde meerderheid: alleen de wetten
op de uitgaven en op de middelen in Nederland werden met 19 tegen 12 en met 23
tegen 10 stemmen aangenomen.
Daar de Waal ook wegens zijn gezondheid gaarne van het ministerschap ontheven
werd, en daarvoor zijn ontslag aangevraagd had, waarover de beslissing was
uitgesteld, verkreeg hij bij Koninklijk besluit van 16 Nov. 1870 eervol ontslag.
Hij is sedert ambteloos gebleven, maar uit zijn geschriften bleek wel, dat zijn
belangstelling voor Nederlandsch Indië onverflauwd was.
Hij huwde M.A.T. v a n d e r H u c h t , die hem overleefde en bij wie hij 4 kinderen
had. Een hunner was luitenant-generaal der artillerie.
Hij was van 1841 tot 1843 redacteur van een tijdschrift De Kopiist, en van 1843
tot 1845 van een dergelijk tijdschrift Indisch Magazijn.
Hij schreef: Nederlandsch Indië in de Staten-Generaal sedert de Grondwet van
1814, een bijdrage

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

1270

tot de geschiedenis der koloniale politiek in Nederland ('s Grav. 1860-61), 3 dln.;
De koloniale politiek der grondwet en haar toepassing tot 1 Febr. 1862 ('s Grav.
1863); Aanteekeningen over koloniale onderwerpen: 1. De opiumpacht op Java. 2.
Het ontwerp van wet op de in- en uitgaande regten in Nederlandsch Indië. 3. Het
zoutmonopolie in Nederlandsch Indië. 4-5. De kleine verpachte middelen op Java.
6. De wet van 23 Apr. 1864 tot regeling van de wijze van beheer en verantwoording
der geldmiddelen in Nederlandsch Indië. 7-9. Onze financieele politiek jegens
Nederlandsch Indië. 10. Een handuitgaaf der Indische begrooting voor 1867. 11.
De departementen van algemeen bestuur in Nederlandsch Indië. 12. De nieuwe
inrichting van het gewestelijk bestuur op Java ('s Grav. 1865-68); Onze Indische
financiën, nieuwe reeks aanteekeningen: 1. Staatkundige gegevens. 2. Eindcijfers,
bijdrage aan het moederland. 3-4. Zeemacht en aanverwante zaken. 5-7. Burgerlijk
algemeen bestuur ('s Grav. 1876 e.v.). Deze reeks is nog voortgezet door E.A.G.J.
v a n D e l d e n . Zij zijn in 1907 gezamenlijk uitgegeven met een voorwoord van
G.P. R o u f f a e r .
Ramaer

[Wagner, Herman François Gerardus]
WAGNER (Herman François Gerardus), geb. 11 Nov. 1822 te Maastricht, als zoon
van P i e t e r en C o r n e l i a J o h a n n a C l a r a B a r k l i j , overl. 11 Mei 1904 te
's Gravenhage, nam op 15-jarigen leeftijd dienst bij de infanterie, waar hij werd
toegelaten als vrijwilliger, dingende naar den rang van officier. In 1843 werd hij naar
Curaçao gezonden, om in het belang der nieuwe, door den gouverneur van Raders
ingevoerde, cultures gebruikt te worden. Hij ging in administratieven dienst over en
werd gezaghebber van St. Martin. In 1871 werd hij als opvolger van de Rouville
geroepen tot het ambt van gouverneur van de kolonie Curaçao. In zijn tijd werd door
zijn lateren schoonzoon J o h n G o d d e n , een Engelschman, phosphaat ontdekt
op Klein-Curaçao, welke ontdekking door overeenkomstige op Aruba en Curaçao
gevolgd werd. In 1877 trad Wagner als gouverneur af.
de Gaay Fortman

[Wakkerdak, Pieter Anthony]
WAKKERDAK (Pieter Anthony), gedoopt te Rotterdam 14 Juni 1729 als zoon van
C o r n e l i s en J o e l l y n a K u y p e r , overleden te Delft en begraven te Rotterdam
28 Nov. 1774, graveur en gelegenheidsdichter. Zijn gravures, gemaakt naar
schilderijen en teekeningen van G. Metzu, J. Stolker, P.M. Brasser e.a., zijn vrij
zeldzaam.
Gedichten maakte Wakkerdak o.a. bij de door Brasser gegraveerde zinneprent
op de dapperheid van den luitenant-admiraal Egbert Meeus Cortenaer en zijn
bloedverwant, kapitein-ter-zee Pieter Clifford Kocq (M u l l e r , Ned. Historieplaten
IV, 2216), van welke prent slechts één exemplaar, in het Museum van Gijn te
Dordrecht, bekend is. Ook vervaardigde hij een gelegenheidsgedicht op den
honderdjarigen oud-ouderling der Gereformeerde gemeente te Rotterdam, Samuel
de Wit, 3 Mrt. 1773. Bij zijn testament van 9 Jan. 1773, verleden voor notaris Daniël
Meesters, legateerde hij aan den rotterdamschen schilder Leendert Brasser de som
van honderd gulden.
Zie: K r a m m , waar echter het begin van zijn werkperiode veel te vroeg wordt
opgegeven; Oud-Holland 50 (1933), 91-96.
Wiersum
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[Walaeus, Johannes]
WALAEUS (Johannes), eigenlijk v a n of d e W a l e , geb. te Koudekerke op
Walcheren 27 Dec. 1604, overl. te Leiden 5 Juni 1649. Hij was de zoon van den
godgeleerde Antonius Walaeus
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(dl. II, kol. 1513), die, toen de knaap vijftien jaar oud was, tot hoogleeraar te Leiden
werd beroepen. Hij ontving voorbereidend onderwijs te Middelburg en werd den 24.
Juli 1621 te Leiden ingeschreven als student. Eerst studeerde hij in de wijsbegeerte
en letteren, daarna in de geneeskunde onder O. Heurnius, A. Vorstius en E.
Schrevelius. In 1631 is hij gepromoveerd tot doctor medicinae op een Disputatio
medica de febribus. Daarna maakte hij een reis naar Frankrijk. Van het vertrouwen
der curatoren der leidsche hoogeschool in den jongen geleerde getuigde wel hun
opdracht om bij zijn bezoek aan Parijs den beroemden polyhistor Cl. Saumaise
(Salmasius) te bezoeken en te trachten hem te overreden om door zijn aanwezigheid
aan de jonge leidsche hoogeschool grooter luister te komen bijzetten. Daartoe werd
aan hem en zijn vriend Franciscus Thysius een uitnoodigend schrijven medegegeven.
In een latijnschen brief uit Parijs, gedateerd 23 Oct. 1631, deden de jongelieden
aan de curatoren verslag van hun bemoeiingen bij Saumaise. Na zijn studiereis
vestigde W. zich te Leiden (1632), waar hem weldra (den 16. Nov.) werd toegestaan
om voorlezingen over geneeskundige onderwerpen te houden. Den 26, Nov. 1633
volgde zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar op een jaarwedde van 250
gulden, welke wedde den 14. Nov. 1634 werd verhoogd tot 400 gulden en daarna
in den loop der jaren geleidelijk opklom tot 1100 gulden. W. aanvaardde het
professoraat met een Oratio, qua demonstrat id agendum esse viro studiis dedito,
ne ignoret, quomodo praesentem sanitatem tueri possit, quomodo morbum
praecavere (Leiden 1633). Ten gevolge van het uitblijven eener vacature werd het
buitengewoon hoogleeraarschap eerst den 8. Febr. 1648 omgezet in een gewoon
professoraat, hoewel W. herhaaldelijk op deze promotie had aangedrongen. Hij
doceerde de institutiones medicae, en hield ook voorlezingen over eubiotiek en
hygiënische onderwerpen, alsmede over de ziekteleer en de geneesmethode. Uit
een mededeeling van J o b v a n M e e k r e n in zijn Heel- en Geneeskonstige
Aanmerkingen (1668) over een consultatie met W. bij een lijder aan hydrops
peritonaei blijkt, dat het W. niet heeft ontbroken aan klinische gaven. Maar zijn
voornaamste verdiensten lagen toch op het gebied der anatomie en der nog jonge
physiologie. Hij deed proeven over de innervatie der spieren, over de functie der
bloedvaten in het mesenterium en over die van het middenrif en beschreef de
uitzetting van de maag bij vraatzuchtigen en dronkaards. Bovenal maakten hem
echter beroemd zijn experimenten over den omloop van het bloed. In den beginne
blijkt W. zeer critisch te hebben gestaan tegenover de nieuwe leer van Harvey en
hij moet zich daarover spottend hebben uitgelaten. Evenwel de demonstraties van
den jongen de le Boe Sylvius in 1639 deden hem twijfelen aan de juistheid van zijn
critiek, en zelfstandig uitgevoerde proeven verkeerden hem daarna van een
tegenstander in een geestdriftig voorstander der nieuwe leer, welke hij den 4. Febr.
1640 door den Engelschman R o g e r D r a k e , die te Leiden studeerde, liet
verdedigen. Deze verdediging wekte een heftig verweer van den leuvenschen
hoogleeraar Plemp (in zijn Fundamenta medicinae), van den Engelschman
P r i m r o s e en van den Franschman R i o l a n , welke laatstgenoemde vnl. W., dien
hij voor den hoofdpersoon in dit dispuut hield, aanviel. De verdediging van zijn
stellingen aan Drake overlatend, heeft W. op aansporen van zijn vriend Thomas
Bartholinus zichzelf verweerd
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in twee brieven van 1 Oct. en 1 Dec. 1641, gericht tot den genoemden Bartholinus,
welke brieven hem beroemd hebben gemaakt. Om de daarin verhaalde experimenten
hebben tijdgenoot en nageslacht W. om strijd geprezen. Zijn werk werd geroemd
door Bartholinus, die later zijn leerlingen, waaronder Steno, Worm, Borrich, heeft
opgewekt om den hoogleeraar te Leiden te gaan hooren, door zijn voormaligen
tegenstander Plemp, door zijn leerling B. Swalve, door Albert Kijper, door Lucas
Schacht, door Boerhaave, door Haller en door latere geschiedschrijvers als Sprengel,
Haeser en Daniëls, welke laatstgenoemde den ‘bescheiden en vredelievenden’
(Descartes) man één der baanbrekers op het gebied der experimenteele physiologie
heeft genoemd. Zijn al te vroege dood heeft een einde gemaakt aan navorschingen,
van welke men nog veel had mogen verwachten. De lijkrede werd gehouden door
Valkenburg, maar schijnt niet te zijn uitgegeven. De la Rue deelde nog mede, dat
W. gehuwd is geweest met C a t h a r i n a V o c k e s t a a r t , dochter van G e r a r d
V o c k e s t a a r t , raad der stad Delft en bewindhebber der West-Indische Compagnie.
Of uit dit huwelijk kinderen zijn gesproten, deelde hij echter niet mede.
Werken: Epistolae duae de motu chyli et sanguinis (1641, holl. vert. te Leiden
1650) en herhaaldelijk herdrukt, zoodat in 1687 reeds de elfde herdruk verscheen;
Methodus medendi brevissima, ad circulationem sanguinis adornata, ac in Academia,
quae Lugduni Batavorum est, studiosae juventuti privatim praelecta (Ulmae 1660);
.... nunc vero praeterea G.H. Velschii animadversionibus illustrata (Augsburg 1679);
Opera omnia, in 1660 door Irvinus (Irwin) te Londen uitgegeven, waarin de
Institutiones medicinae, de medicina practica en de epistolae duae voorkwamen.
Zijn naam werd echter in deze Opera omnia slechts in den derden persoon gebruikt:
‘in opere non ipse loquitur sed citatur’ (Haller).
Zie: Th. B a r t h o l i n u s , Epist. medic. en Oratio de morte Veslingii et Walaei
(1649); Lettres de Descartes; L. S c h a c h t , Oratio funebris in obitum Sylvii (afgedrukt
achter diens Opera omnia 1676); H a l l e r , Bibliotheca medico-practica II, 603;
Biblioth. anatom. I, 365, 383; S p r e n g e l , Gesch. der Arzneyk. IV;
I s e n s e e -C o h e n , Oude en Middelgesch. der geneesk.. 399; B a n g a , Gesch.
d. gen. in Nederland I, 328; d e l a R u e , Geletterd Zeeland, 2e dr, 261-4;
S u r i n g a r in Ned. Tijdschr. v. Gen. (1862); A.v.d. B o o n , Gesch. v.d. ontleedk.
v.d. mensch 24, 43, 105; H a e s e r , Gesch. d. Med. II, 269; 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, 44; d e F e y f e r in Medische
Revue, Jg. IX en Janus Jg. XIV.
Baumann

[Walckendorp, Ericus]
WALCKENDORP (Ericus), ook W a l c k e n d o r f f en V a l c k e n d o r f genaamd,
werd 14 Aug. 1510 (niet 1518) aartsbisschop van Drontheim, overleed te Rome 28
Nov. 1522. E u b e l , Hierarch. Cath. III, 276 en G a m s , Series episc., 336, noemen
hem de Trandia, wat volgens sommigen de Flandria moet zijn. Hij was kanunnik
van Roskild en ook proost van Borglum (1499-1500). Volgens Anal.
Praemonstratensia IV (1928), 296 behoorde hij tot de orde van St. Norbertus, wat
niet zeker is, en was zijn broeder hem 1500-07 als proost opgevolgd. De
aartsbisschop deed pogingen om een zending in te richten naar het verlaten
Groenland, waarvoor wederom een bisschop benoemd werd, Vincentius Petri, een
Nederlander. De aartsbisschop, kan-
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selier des rijks, viel in ongenade bij den wreeden koning Christiern II, omdat hij
dezen op bede van zijn zwager, Karel V, gewaarschuwd had over de opspraak
wekkende verhouding met zijn bijzitten. De aartsbisschop, het geweld vreezende
van den wreeden koning, vluchtte naar Holland en verbleef te Amsterdam in het
gastvrije huis van Pompejus Occo (dl. VI, kol. 1075). Toen koning Christiern voor
een bezoek te Brussel, 1521, Amsterdam passeerde, eischte hij van den magistraat
der stad de gevangenneming van den aartsbisschop, doch op raad van den gastheer
weigerde men hieraan te voldoen, omdat de aartsbisschop zich beroepen had op
den Paus. De aartsbisschop vertrok uit de stad en schonk zijn gastheer een bijbel,
in het Deensch vertaald en gedrukt op perkament. Ten tijde van v. H e u s s e n werd
deze nog in de familie van den gastheer bewaard. Na een kort verblijf te Utrecht,
reisde de aartsbisschop naar Rome, waar hij overleed aan het pauselijk hof.
Zie: H.v. H e u s s e n , Batavia Sacra, 399; Hist. episc. Harlem., 125; C o m m e l i n ,
Beschrijving van Amsterdam II, 925-926; G o o v a e r t s , Ecrivains artistes de l'ordre
de Prémontré IV, 342; C o h e n -T h e i n e r , La Suède et le St. Siége I, 158.
Fruytier

[Waldt, Joannes de]
WALDT (Joannes d e ), kartuizer, overl. te Roermond in 1706. Hij was geprofest
monnik van het kartuizerklooster te Mainz. Nadat 13 Dec. 1694 Dom Adr. Poijen
(dl. VIII, kol. 1257), prior van het klooster Betlehem te Roermond, was overleden,
werd hij als diens opvolger daarheen geroepen. Hij heeft dit convent tot aan zijn
dood bestuurd. Zijn opvolger in het prioraat is geweest Dom Martinus de Werimont
(zie art.).
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence); Publications de la société hist. et Arch. dans le duhé de Limbourg XIX,
367-370; Maisons de l'Ordre des Chartreux, Vues et Notices (Parkminster 1913-19)
IV, passim.
Scholtens

[Walkenius, Hayo Johannes]
WALKENIUS (Hayo Johannes), geb. te Groningen, overl. te Franeker 1 Aug. 1664,
schoonvader van Balthasar Bekker (dl. I, kol. 277), werd 1 Sept. 1620 ingeschreven
als phil. stud. aan de hoogeschool van zijn geboortestad, bekleedde het leeraarsambt
te Grootegast (1629-39), Noordhorn (1639-42) en Franeker (1642-64). Hij was scriba
der synode te Leeuwarden in 1654. Van hem vindt men een nederlandsch vers in
F o c c o J o h a n n e s , Proefpredicatiën, ofte-Voortbereijdinge tot het H. Avontmael
des Heeren, voorgestelt in XXX praedicatiën (Bolsward 1648), en in T h o m a s
T h a y l o r , Christi Striidt ende Overwinninge ofte de Leeuwe uyt den Stamme Judah
(Bolsward 1650).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1888),
230.
Wumkes

[Wall, Mr. Cypriaan Gerard van de]
WALL (Mr. Cypriaan Gerard v a n d e ), geb. te 's Gravenhage 6 Aug. 1773, overl.
te Dordrecht 16 Apr. 1799. Bij zijn geboorte schreven Ds. P. B r o u w e r B z . en
P i e t e r v a n B r a a m verzen (Bibl. gem. Dordr. d. 928). Hij studeerde te Utrecht
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in de rechten en promoveerde 22 Oct. 1793 op een Specimen antiquario-juridicum
inaug. sistens diplomata quaedam inedita ad res Dordracenses spectantia et
animadversionibus illustrata (Traj. ad Rhenum 1793). Den 17. Mei 1793 werd hij
benoemd tot raad en rentmeester-generaal van Zuid-Holland en den lande van
Heusden. Hij huwde 10 Nov. 1794 te Dordrecht met M a r g a r e t h a H e n d r i c a
G e v a e r t s O c k e r s d r . en liet bij zijn vroegtijdig overlijden twee kinderen na.
van Dalen
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[Wall, Jacob van de]
WALL (Jacob v a n d e ), geb. te Hanau 24 Febr. 1693, overl. te Dordrecht 8 Oct.
1759, was de zoon van H e r m a n n u s v a n d e W a l l . Hij was sedert 1722
predikant te Linschoten en werd daarna in 1728 te Dordrecht beroepen, waar hij 5
Sept. 1728 zijn intrede deed met een leerrede over Jes. 40, vs. 6, 7. Hij verwierf
zich den toenaam van ‘den dordtschen paus’. Bij zijn overlijden liet hij een uitgebreide
bibliotheek na, waarvan de catalogus vroeger zeer gezocht was. Hij was 13 Aug.
1736 te Dubbeldam gehuwd met M a r g a r e t h a E l i s a b e t h E e l b o
P i e t e r s d r ., op welk huwelijk door J. P e t r a e u s , J o a n n e s B a d o n , K l a r a
G h i j b e n , J o h a n n e s v a n B r a a m , A e g . P e t r a e u s en S e g e r t
B l a n k e r t verzen werden uitgegeven (Bibl. d. gem. Dordr. 926).
Zie: S c h o t e l , Kerk. Dordr. II, 320.
van Dalen

[Wall, Mr. Pieter Hendrik van de]
WALL (Mr. Pieter Hendrik v a n d e ), geb. te Dordrecht 8 Juli 1737, overl. aldaar
27 Mei 1808, was de zoon van Jacob v.d.W. (die voorgaat) en M a r g a r e t h a
E l i s a b e t h E e l b o . Hij studeerde te Utrecht en promoveerde aldaar in 1758 tot
doctor in de beide rechten op een proefschrift: Observationes ad nonnullas ex jure
civili leges. Den 31. Dec. 1755, nog voor de voleindiging zijner academische studiën
werd hij benoemd tot secretaris ten beleide (d.i. van burgemeesteren), uit welk ambt
hij in 1764 eervol ontslag verkreeg. Reeds in 1762 was hij kapitein der burgerwacht,
lid van een dordtschen oudraad en schepen. Deze laatste functie vervulde hij in de
jaren 1763-64, 1767-68, 1776-77, 1782-83. In de beide laatste ‘teelten’ was hij
burgemeester van 's Heerenwege of voorzitter der Schepenbank. In 1772 werd hij
lid van Gecommitteerde Raden van Holland (voor 3 jaren), in 1778 en ook in 1783
was hij provisioneel schout van Dordrecht. Verder was hij gecommitteerde tot de
administratie der heerlijkheid 's Gravendeel, weesmeester, commissaris der leenbank,
raad en rentmeester-generaal van Zuid-Holland en den lande van Heusden
(1784-93), commissaris politiek der zuidhollandsche synode, curator der leidsche
hoogeschool en ten slotte burgemeester van Dordrecht in 1784-85, 1788-89. In
1785 benoemden de Staten van Holland een commissie tot regeling van den invloed
des volks op de regeering des lands. Van deze commissie was van de Wall voorzitter.
Door de veranderingen in 1787 vervielen de werkzaamheden dezer commissie.
Haar rapport door van de Wall opgesteld is nog in wezen en getuigt van zijn bedaarde
denkwijze, maar tevens van zijn verkleefdheid aan 's lands toenmaligen
regeeringsvorm.
Tusschen de jaren 1787 en 1795 was hij lid der commissie tot herstel der vervallen
zaken der O.l. Compagnie. Na 1795 nam hij geen aandeel meer aan het politieke
leven tot 1802, toen hij benoemd werd tot lid van het departementaal bestuur van
Holland. Koning Lodewijk benoemde hem tot staatsraad in buitengewonen dienst
en tot lid der commissie tot liquidatie en verevening van den achterstand.
Deze zoo bekwame regent van den ouden stempel heeft zich vooral beroemd
gemaakt door zijn onschatbaar werk over de handvesten van Dordrecht. Als
secretaris van burgemeesteren van Dordrecht was hij reeds bekend geworden met
den rijken schat van handvesten en privilegiën van zijn geboortestad en besloot
dien grooten voorraad, vermeerderd met hetgeen hij in andere archieven en bij
particulieren kon opsporen, uit te geven,
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Vooraf gaf hij in 1768 in het licht den zg. Voorlooper op de Handvesten getiteld:
Verhandeling over de Handvesten en Voorrechtsbrieven der stad Dordrecht
Mitsgaders Proeve van Geschied- en Oudheidkundige aanmerkingen over de oudste
derzelven, om te strekken tot een Voorlooper eener algemeene uitgave der
Handvesten en andere Graaflijke Charters, tot de gemelde stad betrekking hebbende
volgens eene bijgevoegde Lijst der daartoe voorhanden zijnde stukken (Dordr. 1768,
o

o

4 en 8 ). Alles wat van Beverwyck, van Oudenhoven, Balen, van Someren, van
Mieris reeds gepubliceerd hadden, vermeerderd met hetgeen door oudheidminnaars
en verzamelaars als Meerman, van Heurn, Karsseboom, Pompe van Meerdervoort,
van Braam, Gevaerts, Hoeufft, van Alphen, van Slingelandt, van Mieris e.a. was
bijeengebracht, werd door hem in zijn werk opgenomen en zoo verscheen in 1770
het eerste stuk van: Handvesten, Privilegiën, Vrijheden, Voorregten, Octrooyen en
Costumen, mitsgaders Sententiën, Verbonden, Overeenkomsten en andere
voorname Handelingen der stad Dordrecht, opgezogt, overgezien en met de
oorspronkelijke stukken vergeleken en met Geschied- en Oudheidkundige
Aanmerkingen opgehelderd. De uitgave in tien stukken werd voortgezet tot 1783,
en omvat 3 folio deelen, groot 2062 blz. met register, opdracht aan Mr. Pieter Stein,
raadpensionaris van Holland, voorrede, lofdichten van J.A. R e p e l a e r en P.
B r o u w e r , en Lijst der stukken in deze verzameling voorkomende, gerangschikt
volgens derzelver onderwerpen, verdeeld in XXXIII hoofdstukken. Zij voeren het
jaartal 1790 op den titel.
Deze uitgave staat bekend als een der nauwkeurigste. De afdruk der meest
origineele teksten, de rijke aanteekeningen, leggen een schitterend getuigenis af
omtrent de uitgebreide geleerdheid, belezenheid en scherpzinnigheid van den
schrijver.
Van de Wall koesterde ook nog het plan de Handvesten van Zuid-Holland op
gelijke wijze uit te geven, en een Dordrechtum eruditum in den smaak van Trajectum
eruditum van B u r m a n samen te stellen, maar van geen van beide is iets gekomen.
Alleen is reeds in vroegere jaren van hem verschenen: Tegenberigt op het Naberigt
van den Heer Jan Bent, over de Jaar-, Maand- en Dagteekening van de Chartres,
Brieven en Handvesten der Graven van Holland, Heeren van Westvriesland (Dordr.
1761). Ook gaf hij belangrijke stukken aan prof. t e W a t e r voor diens Historie van
het Verbond en Smeekschrift der Edelen.
Zijn portret door een onbekend kunstenaar bevindt zich bij douair. van Repelaer
van Spijkenisse te 's Gravenhage.
Zie: S m i t s e n S c h o t e l , Beschr. van Dordr. I, XXXVII-XLII.
van Dalen

[Wall van Puttershoek, jhr. Mr. Pieter Hendrik van de]
WALL VAN PUTTERSHOEK (jhr. Mr. Pieter Hendrik v a n d e ), geb. te Dordrecht
23 Nov. 1795, overl. aldaar 23 Dec. 1853, was de zoon van Mr. Cypriaan Gerard
v.d.W. (die voorgaat) en M a r g a r e t h a H e n d r i k a G e v a e r t s . Hij werd 27
Oct. 1814 als student in de rechten te Leiden ingeschreven en promoveerde aldaar
in 1818 op een proefschrift: Specimen exhibens quaestionum jur. syllogen. In 1815
behoorde hij tot de 3e Comp. Vrijwillige jagers te paard. In 1822 werd hij subst.
officier van justitie bij de rechtbank te Dordrecht, lid van de rechtbank van den
eersten aanleg, rechter van instructie in het arrondissement Dordrecht 1823. Bij
Koninklijk besluit van 6 Dec. 1827 werd hij in den nederlandschen adel verheven,
in 1828 toegelaten tot de Ridderschap van Holland, in 1834 lid der Staten van dat
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gewest. In 1844 werd hij lid van den Gemeenteraad van Dordrecht, in 1847 president
der arrondissements-rechtbank en in 1848 lid der Dubbele Kamer.
Met zijn echtgenoote behoorde hij tot de stichters van Nederlandsch Mettray. Aan
de Nieuwe kerk te Dordrecht schonken zij een nieuw orgel, en zijn weduwe deed
zulks aan de gemeente Puttershoek. Bij zijn overlijden gaf A.J. S c h o u t e n uit:
Bloemen gestrooid op het graf van den Z:. A:. B:. Pieter Hendrik van de Wall, in
leven Ged:. Mr:. der A:. La Flamboyante O:. van Dordrecht 1853.
Hij was 25 Juni 1823 gehuwd met jkvr. M a r i a J a c o b a R e p e l a e r , geb. 10
Dec. 1802, overl. 25 Dec. 1862, welk huwelijk kinderloos bleef.
Zie: D.G. v a n E p e n , Het geslacht Repelaer, 35.
van Dalen

[Walraven, Diederik Adriaan]
WALRAVEN (Diederik Adriaan), geb. 27 Febr. 1732 te Zwolle, overl. 5 Juli 1804 te
Amsterdam, zoon van J o a n n e s W. en G o s u i n a t e n G e l d e .
Hij studeerde te Groningen o.a. onder Schroeder en verdedigde in 1752 een Diss.
de voto Jephtae. Daarna werd hij predikant te Randwijk, waar hij den later beroemd
geworden Scheidius onderricht gaf in de beginselen der oostersche talen. Vervolgens
werd hij predikant te Warmond en later te Elburg. Op 18 October 1779 aanvaardde
hij het hoogleeraarsambt aan het athenaeum te Amsterdam met een Oratio de
Linguarum et Antiquitatum Orientalium studio inter generosae mentis et praestantis
ingenii juvenes nostris praesertim temporibus magis magisque promovendo. In 1785
werd hij ook hoogleeraar in de hermeneutiek. Hierbij hield hij een Oratio de
hermeneutica sacra cum Linguarum Orientalium studiis copulanda. In hetzelfde jaar
zag hij zijn werkkring uitgebreid met het ambt van prediker van het athenaeum,
terwijl hij in 1800 nog Inspector Scholarum werd. Hij was in zijn tijd om zijn
geleerdheid zeer beroemd; in geschrifte heeft hij echter tot de kennis der oostersche
letteren niet bijgedragen. Alleen wordt vermeld, dat hij aanteekeningen maakte op
het woordenboek van Golius.
Zijn portret, geschilderd door G. van Rooyen, bevindt zich in de universiteit van
Amsterdam; er bestaat ook een gegraveerd portret door Th. Koningh.
Zie: Memoria Diderici Adriani Walraven auctore H e n r i c o C o n s t a n t i n o
C r a s accedit H e n r i c i H a n a Prolusio Scholastica (1804), ook in het Hollandsch:
Lijkrede op Diederik Adriaan Walraven; J. N a t , De studie van de Oostersche talen
in Nederland in de 18e en de 19e eeuw (1929), 81.
Nat

[Wandelman, Joannes]
WANDELMAN (Joannes), priester, geb. te Amsterdam, zoon van C l a a s J a n z .
W a n d e l m a n , een Protestant, kistenmaker, overleed aldaar 17 Juni 1686. Joannes
W. volgde het voorbeeld van zijn oom of bloedverwant, Gregorius W. (dl. III, kol.
1389), die overging naar de katholieke Kerk en in de orde der Jezuïeten trad. Jan
was een jongeling, ‘beijveraer der wijsheit kunsten en Godtgeleertheid’ zoo begroet
hem Vondel in een gedicht pas na zijn opneming in de Katholieke Kerk (uitgave van
L e n n e p VII, 784). 1647 had Greg. Wandelman zijn werk uitgegeven: Claere,
sekere aenwysinge van de Kercke Christi, dat Jan Wandelman omstreeks 1657 tot
dien gewichtigen stap gebracht zal hebben, welke veel opspraak en hevige aanvallen
verwekte. Ook zijn zuster schijnt zijn voorbeeld gevolgd te hebben, want haar zoon,
H e n r i c u s v a n E c k , stond zijn oom in de laatste jaren als kapelaan ter zijde.
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m a n W o u t e r s d o c h t e r , stond hij op zeer goeden voet. Deze schilderde voor
het altaar zijner kerk een kruisdood des Heeren. Mogelijk is, dat het geschilderde
portret van J. Wandelman op jeugdigen leeftijd bewaard in de pastorij van de St.
Catharina parochie, door dezen is vervaardigd. In de Volksalmanak v. Nederl.
Katholieken 1877 vindt men er een afbeelding van. Bat. Sacra geeft den tekst van
het onderschrift van een gegraveerd portret (zie ook M u l l e r , Catal. 5937a, 38b,
39c). Wandelman studeerde te Leuven of Keulen en behaalde den graad van
baccalaureus in de theologie. Hij bestuurde als pastoor eerst de statie van den H.
Willebrordus buiten de Vesten, waar hij Arn. Plettenberg 1663 opvolgde. Toen 10
Aug. 1664 pastoor J de Koker stierf aan de pest, werd J. Wandelman overgeplaatst
naar diens statie ‘De Lely’ op den Nieuwezijds- Voorburgwal. In deze volkrijke statie
werkte hij met onverdroten ijver en bracht velen tot de Roomsche Kerk terug.
Wandelman was een welsprekend prediker en ook dichter. Hij was kanunnik van
het zoogenaamd kapittel van Haarlem sinds 25 April 1672. Tevens was hij provisor
van het studiehuis Pulcheria te Leuven. In ernst nam hij dit ambt waar, vooral toen
het in geldelijke moeilijkheden verkeerde. In de laatste jaren voor zijn dood vestigde
hij zich op de Keizersgracht. Hij werd 20 Juni 1686 begraven in de Oude kerk.
Zijn portret, geschilderd door een onbekend kunstenaar, bevindt zich in de Sint
Catharinakerk te Amsterdam; gegraveerde portretten door P. Pickaerdt in zwarte
kunst, en door een onbekend kunstenaar.
Zie: Bat. Sacra II, 408; Bijdr. bisdom Haarlem VIII, 271, XV, 217, XVII, 46, 93,
107, 179, 180, XXXIII, 375, XXXVI, 82, 83; Studiën X no. 2, 6-8, 45; J. Wandelman
en zijn gedenkpenning in De Katholiek XCIV (1888), 322-333; Archief aartsbisdom
Utrecht XVIII, 285, XX, 436, 441.
Fruytier

[Warbelings, Christiaan]
WARBELINGS (Christiaan), geb. te Oirsbeek 9 April 1814, overl. te Battice 12 Juli
1888. Hij studeerde aan het seminarie te Luik, waar hij 13 Aug. 1837 priester werd
gewijd. Na een jaar als kapelaan te Beeringen werkzaam te zijn geweest, werd hij
door Mgr. van Bommel benoemd tot overste van het nieuwe college te Herve. 28
Dec. 1852 werd hij aldaar pastoor en deken, welk ambt hij tot 1862 bleef waarnemen.
Mgr. Montpellier koos hem 29 Nov. van dit jaar tot vicaris-generaal. Warbelings
verhuisde daarom naar Luik, waar hij tevens kanunnik der domkerk werd. Wegens
zijn ijverig behartigen der hem toevertrouwde bedieningen, werd hij door paus Pius
IX tot geheim Kamerheer, door Leo XIII tot huisprelaat benoemd. In 1880 werd hij
domdeken en doctor in de theologie.
Zie: H a b e t s , Gesch. v.h. bisdom Roermond.
Kleijntjens

[Warin, jhr. Mr. Antoine]
WARIN (jhr. Mr. Antoine), geb. te Amsterdam 1 Dec. 1772, overl. aldaar 23 Nov.
1852, was de zoon van jhr. Mr. N. Warin (die volgt )en S.S. D e d e l .
Waar hij gestudeerd heeft, is onbekend, en eveneens waar hij de eerste jaren na
de omwenteling van 1795 heeft doorgebracht.
Op 20 Juli 1806 werd hij auditeur bij den staatsraad en commissaris tot het werk
der verponding, in 1808 werd hij commies van het departement van Buitenlandsche
zaken en in 1814 rechter in de rechtbank van eersten aanleg te Amsterdam. In Jan.
1827 werd hij rechter ter instructie in die rechtbank, op 21 Mei 1834 vice-president

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

daarvan. Bij de nieuwe rechterlijke organisatie werd hij 16 Mei 1838 rechter in de
arrondissements-rechtbank aldaar.
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Van meer belang is zijn politieke carrière. Hij werd 1 Mei 1820 door de Staten van
Holland gekozen tot lid van de Tweede Kamer. Hier sloot hij zich nauw aan bij G.K.
van Hogendorp (dl. II, kol. 587), in het bijzonder wat betreft vrijhandel. De Staten
namen hem zijn oppositie bij verschillende gelegenheden in de Kamer zoo kwalijk,
dat zij hem bij zijn periodieke aftreding tegen Oct. 1822 op 3 Juli te voren niet
herkozen.
De regeering had kort te voren een aantal wetsontwerpen ingediend tot het heffen
van belastingen op een aantal eerste levensmiddelen. Daar er bij verwerping
invoerrechten op die goederen geheven zouden moeten worden, waren de leden
uit het zuiden meestal tegen, die uit de noordelijke gewesten meestal voor de
voorstellen. In het bijzonder was de tegenstand der zuidelijken tegen de belasting
op het gemaal groot. Op 18 Juli 1822, in een vergadering waar alle leden aanwezig
waren, werd het wetsontwerp betreffende het gemaal met 56 tegen 54 stemmen
verworpen. Voor waren alle Noordnederlanders behalve twee Noordbrabanders en
Warin, tegen waren alle Zuidnederlanders, behalve twee Limburgers. Terwijl zelfs
van Hogendorp voor stemde, was het wellicht onder den indruk zijner niet-herkiezing,
dat Warin tegen stemde. De reden van het voorstemmen van verscheidene
Noordnederlanders was, dat men den plicht had, te zorgen, dat het budget in
evenwicht bleef.
Spoedig had men berouw over het uitwerpen van een zoo bekwaam man. Op 10
Juli 1823 werd hij door de hollandsche Staten opnieuw gekozen en sedert is zijn
mandaat alle 3 jaren vernieuwd, ook toen hij na de grondwetsherziening van 1840
voor Noord-Holland zitting had. Op 11 Jan. 1825 kwam in de Kamer het doen
ophouden van den wettigen koers der fransche muntspeciën aan de orde. Het
betrekkelijke wetsontwerp werd met 47 tegen 42 stemmen aangenomen; van de
Noordnederlanders waren alleen Warin en van Renen tegen, van de zuidelijken
stemden er 6 voor.
Vooral nadat van Hogendorp met ingang van Oct. 1825 op 10 Juli te voren op
zijn verzoek als Kamerlid niet herkozen was, was Warin de aanvoerder in de Kamer
van de voorstanders van vrijhandel, en later was hij ook steeds de kampioen van
vooruitgang en van openbaarheid der flnancieele administratie.
Zijn vriendschap voor den zoozeer door hem vereerden van Hogendorp werd nog
versterkt toen hij diens schoonzoon werd.
Op 11 Nov. 1830 diende hij een voorstel in de Tweede Kamer in tot invoering der
ministerieele verantwoordelijkheid op het voorbeeld van Groot-Brittannië, waar dit
reeds sedert lang zoo goed werkte. Dit voorstel werd niet in behandeling genomen,
daar de Koning een commissie instelde tot het doen van voorstellen voor een
algemeene grondwetsherziening, maar ook het werk dezer commissie liep op niets
uit. Op 1831 verklaarde Warin, dat hij zou stemmen tegen uitgaven in verband met
den oorlogstoestand, zoo die niet alleen voor Noord-Nederland besteed zouden
worden.
Hij deed, toen hij bemerkt had, dat het werk der commissie voor
grondwetsherziening geen voortgang had, een voorstel, dat de Kamer zich met dat
onderwerp zou bezighouden en dat haar wenschen aan de regeering zouden worden
medegedeeld. Dit werd 24 Mei van dat jaar met 30 tegen 10 stemmen verworpen.
Op 9 Juni 1832 verklaarde hij zich voor het toestaan van gelden voor het op
sterkte houden van
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het leger; dit was een van de zeldzame gelegenheden, dat hij een regeeringsvoorstel
ondersteunde.
Hij heeft vele malen gewaarschuwd tegen de conservatieve en geheimzinnige
staatkunde van Willem I en zijn maar al te volgzame ministers. Zoo stemde hij 16
Dec. 1833 tegen de staatsbegrooting van 1834, die echter met 36 tegen 16, en 12
Dec. 1835 tegen die voor 1836, die met 38 tegen 15 stemmen aangenomen werd.
Op 20 Dec. 1839, toen de flnancieele toestand, die onder den minister van Tets
steeds met een dichten sluier bedekt was, zeer slecht bleek te zijn, werd een
leeningwet met medewerking van Warin met 39 tegen 12 stemmen verworpen. De
bedoeling was niet de leening te doen mislukken, maar om meer openbaarheid over
de financiën te verkrijgen. Nog grooter was de oppositie op 23 d.a.v., toen een
leeningwet met 50 tegen 1 stem, die van den minister van Financiën Beelaerts (dl.
I, kol. 273), verworpen werd. Den volgenden dag kwam een crediet-middelenwet
voor 6 maanden in, en ook daartegen verzette Warin zich, er aan herinnerend, dat
onze jaarlijks te betalen rente sedert 1814, dus in 25 jaren, van 14 op 36 millioen
gulden gestegen was. De wet werd evenwel met 35 tegen 14 stemmen aangenomen.
Steeds bleef hij een. invloedrijk lid; het was voor hem aangenaam, dat, terwijl zijn
streven in de eerste jaren van zijn Kamerlidmaatschap en vooral sedert de feitelijke
scheiding van België in 1830 weinig succes had, dit langzamerhand veranderde.
Bij de bijeenkomst der Dubbele Kamer in Aug. 1840 ter beoordeeling van de
ontworpen grondwetsherziening was een der door de Staten van Holland gekozen
leden Mr. D. graaf van Hogendorp, zwager van Warin. Wegens deze
familiebetrekking werd hij niet toegelaten.
Een der laatste daden van Warin was het op 29 Febr. 1844 stemmen tegen de
zoogenaamd vrijwillige leening, voorgesteld door minister F.A. van Hall (dl. VII, kol.
517), die toen met 32 tegen 25 stemmen word aangenomen.
Bij zijn periodieke aftreding tegen Oct. 1844 verzocht hij, niet voor een herkiezing
in aanmerking te komen. Hij werd 4 Juli vervangen.
Als vice-president der rechtbank ontving hij in 1846 op zijn verzoek eervol ontslag.
Hij mocht de grondwetsherziening van 1848 nog beleven.
Hij huwde 5 Juni 1828 jkvr. H e s t e r v a n H o g e n d o r p , geb. 5 Aug. 1791,
overl. 2 Febr. 1853, bij wie hij een zoon en 2 dochters had, allen jong gestorven.
Hij schreef: Bedenkingen over het nut en de inrigting der schutterijen ('s Grav. en
Amst. 1818); Voorstel tot verbetering van de haven van Amsterdam, met plaat ('s
Grav. en Amst. 1819); Over het muntwezen in het Koningrijk der Nederlanden, ('s
Grav. en Amst. 1824); Influence du commerce sur la prospérité des Pays-Bas,
exposée avec des notes et 2 cartes (Bruxelles 1827); Gedachten en schetsen (Amst.
1840); Bijdragen tot eenvoudige huishoudkunde (Amst. 1841); Schets tot een wet
ter verbetering van 's lands financiën ('s Grav. 1843).
Ramaer

[Warin, jhr. Mr. Nicolaas]
WARIN (jhr. Mr. Nicolaas), geb. te Amsterdam 22 Juli 1744, overl. te Gorinchem
11 Oct. 1815, was de zoon van Mr. A n t o i n e W a r i n en J o h a n n a M a r i a
v a n d e r W a e y e n . Hij studeerde te Leiden, waar hij 14 Sept. 1763 werd
ingeschreven en 24 Juni 1769 op een dissertatie, getiteld De amore erga patriam,
promoveerde.
Hij werd in 1770 commissaris, drossaart en kastelein van Muiden en baljuw van
Naarden en Gooiland, en in 1779 kolonel der burgerij. Als
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prinsgezinde werd hij in 1787 na afzetting van een aantal leden der vroedschap van
Amsterdam in plaats van een hunner lid. In 1795 geraakte hij buiten betrekking en
gedurende de geheele periode tot 1813 heeft hij geen openbaar ambt willen
aannemen.
Bij Koninklijk besluit van 1 Sept. 1815 werd hij benoemd tot lid der Eerste Kamer.
Kort voor zijn overlijden werd hij in den adelstand verheven.
Hij huwde 16 Febr. 1772 S u s a n n a S o p h i a D e d e l , geb. 30 Juli 1748, overl.
7 Mrt. 1784, en daarna 12 Apr. 1785 C o n s t a n t i a J a c o b a O r t t , geb. 20 Jan.
1750, overl. 13 Aug. 1803. Bij de eerste had hij 2 zonen en 4 dochters, bij de tweede
2 zonen en een dochter.
Ramaer

[Warmolts, Henricus Rudolphus]
WARMOLTS (Henricus Rudolphus), geb. te Lellens 1825, overl. in 1904, zoon van
Ds. J.H. W a r m o l t s , liet zich 5 Sept. 1843 inschrijven als theol. student aan de
hoogeschool te Groningen, werd in 1848 cand. t.d. H. dienst en vervolgens predikant
te Uithuizermeeden 1851-59 en te Eexta 1859 tot 1896, toen hij emeritus werd.
Hij bestreed het modernisme in twee geschriften, getiteld: Jezus en de moderne
immanentieleer (Groningen 1863); Wat de moderne theologie leert over Israël.
Oorsprong, ontwikkeling en waarde der godsdienst onder Israël. Zeven brieven aan
A.L. Poelman (Groningen 1861-62), 7 stukken.
Wumkes

[Warnsinck, Isaäc]
WARNSINCK (Isaäc), geb. te Amsterdam 22 Mrt. 1811, overl. aldaar 22 Apr. 1857,
was de zoon van W.H. Warnsinck (dl. IV, kol. 1435) en C.M. H a n k m a n . Hij werd
opgeleid voor architect en had groote liefde voor de schoone bouwkunst. Ten einde
zijn blik te verruimen, bezocht hij in 1834 Parijs en Londen en deed hij in 1838 een
groote reis naar Italië, Frankrijk en Duitschland.
Bij de oprichting der Maatschappij van bouwkunst werd hij in 1842 bestuurslid,
in 1848 werd hij lid van het Koninklijk nederlandsch instituut; in hetzelfde jaar werd
hij secretaris van dit lichaam. Hij bleef lid bij de vervorming ervan in Koninklijke
academie van wetenschappen in 1851. Beide lichamen, waren de vraagbaak der
regeering op wetenschappelijk gebied.
Onder de door hem ontworpen en onder zijn toezicht uitgevoerde gebouwen zijn
te vermelden de groote kerk te Gorinchem, die te Wilhelminadorp bij Goes,
verschillende fabrieken te Amsterdam en een aantal buitenverblijven te Bloemendaal
en Overveen. Het belangrijkste bouwwerk was de cellulaire gevangenis te
Amsterdam; hij maakte daarvoor met van Gendt (dl. I, kol. 919) een reis naar
Engeland en Schotland.
Hij werd door het bestuur van Amsterdam bekroond voor een ontwerp eener
koopmansbeurs aldaar en verkreeg van dat bestuur een accessit voor een plan tot
bebouwing van den Dam ter plaatse van de op te ruimen beurs. Ook werd hij door
het bestuur der provincie Zuid-Holland bekroond voor een plan voor een
krankzinnigengesticht. Geen dier plannen is uitgevoerd.
Hij was lid van het bestuur en eerst vice-president, later penningmeester van het
genootschap Arti et amicitia. In het schilderkundig genootschap te Rotterdam hield
hij een lezing over de kunst, beschouwd als element van volksbeschaving.
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Hij werd in Sept. 1851 tot lid van den raad, in 1854 tot wethouder van Amsterdam
gekozen. Zijn afsterven op niet hoogen leeftijd werd zeer betreurd.
Hij huwde 31 Mei 1849 J a c o b a J o h a n n a d e V o s , geb. 24 Sept. 1824, bij
wie hij twee bij zijn overlijden nog jonge kinderen had.
Ramaer
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[Warrimont, Jan Nicolaas Jozef de]
WARRIMONT (Jan Nicolaas Jozef d e ), geb. te Noorbeek (L.) 9 Aug. 1807, overl.
te Aken 30 Maart 1858, zoon van J a n R e m i J o z e f en M a r i a C o e l e n , was
gesproten uit een adellijke familie, die zich met den vollen naam de F o r t e m p s
d e W a r r i m o n t schreef en uit Melun stamde; hij deed zijn hoogere studies te
Bonn en Keulen, kreeg 18 Sept. 1829 de studiebeurs, gesticht door zijn bloedverwant
Julien Gerard Moulan, regent van het H. Drievuldigheldscollegie te Leuven en in
1778 kanunnik van St. Michael en Gudula te Brussel. Nadat hij 3 Nov. 1831 aan de
universiteit te Bonn als student was ingeschreven, werd hij 4 April 1836 te Keulen
subdiaken en 17 Dec. 1836 in de St. Gereonskerk aldaar priester gewijd. Hij werd
27 Aug. 1837 kapelaan van de kerk van O.L.V. Hemelvaart te Keulen en was ook
bibliothecaris van het seminarie aldaar. Toen hij door den befaamden Dr. Hüsgen
was afgezet, begaf hij zich in 1838 naar het bisdom Luik en werd 5 Febr. 1839
kapelaan van de kapel te Wihoux. De Warrimont besloot echter missionaris te
worden, in Nov. 1841 werd hij aan de missie van Stockholm verbonden en 1 April
1842 door den apostolischen vicaris van Zweden en Noorwegen, Jacobus Laurentius
Studock, tot pastoor van Stockholm benoemd. Hij moest echter voor de zweedsche
onverdraagzaamheid wijken, zocht zich een anderen werkkring en werd 3 Sept.
1844 door Daniël Latussek, Administrator van Breslau, tot slotkapelaan van de
gravin van Nostitz te Neuland benoemd. In Rome zijnde, werd hij 19 Maart 1845 tot
eerekamerheer van den Paus benoemd. In zijn vaderland teruggekeerd, was hij
gedurende 6 jaren slotkapelaan van de gravin van Nassau. geb. Henriëtta
d'Oultremont, weduwe van koning Willem I, welke na den dood van haar gemaal
op het kasteel Rath bij Aken woonde. Sedert 17 Nov. 1855 was hij aan de St.
Michaëlkerk te Aken verbonden en trok zich na 2 jaar terug bij de Alexianen aldaar,
waar hij overleed.
De Warrimont is de schrijver van een werk getiteld: Mémoires historiques sur la
prétendue succession en Suède et détails peu connus sur la vie intime du
Luthéranisme avec pièces à l'appui (Li ge 1854). Dit werk droeg hij op aan Eugenie
Bernardine Desirée Clary, sedert 8 Maart 1844, douairière van koning Karel XIV
van Zweden.
Zie: J o s . H a b e t s , Jean Nicolas Joseph de Warrimont in Publ. de la soc. hist.
et arch. dans le duché de Limbourg (1888), 433-434; H. M o s m a n s , J.N.J.
Warrimont in De Nedermaas (Febr. 1925), 81-83.
Verzijl

[Wassenaer Starrenburg, Willem Lodewijk Worbert graaf van]
WASSENAER STARRENBURG (Willem Lodewijk Worbert graaf v a n ), geb. 23
Sept. 1744, overl. te 's Gravenhage 25 Mrt. 1833, was de zoon van P i e t e r v a n
W a s s e n a e r S t a r r e n b u r g en 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 .
Daar hij tot den hoogsten adel van Holland behoorde, terwijl die provincie nog
slechts ongeveer een tiental edelen had, ontbrak het hem reeds als jonge man niet
aan ambten. Zoo was hij baljuw en meester der wateren van Holland, dijkgraaf van
Rijnland, luitenant en drossaart-generaal der domeinen van Daelhuis en 's
Hertogenbosch, meesterknaap van Holland en West-Friesland, raad en
generaal-rentmeester van de goederen der voormalige adbij Leeuwenhorst, directeur
der Oost-Indische Compagnie. Later werd hij benoemd tot curator der leidsche
hoogeschool.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

Op 5 Juli 1780 werd hij benoemd tot gezant te St. Petersburg. Op het voorbeeld
van keizerin Katharina II was het hof daar zeer losbandig, en
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hij liet niet na, dat voorbeeld te volgen. Hij maakte het hof aan de prinses Katharina
Sergiewna Trubetzkoi. Zij werden zelfs 30 Dec. 1781 te 's Gravenhage als
ondertrouwd ingeschreven, maar zeer kort daarna werd de verloving afgebroken,
zonder door een huwelijk gevolgd te zijn.
Op 31 Dec. 1784 werd van Wassenaer door de Staten-Generaal als gezant
ontslagen. In Sept. 1785 keerde hij naar Nederland terug.
Op 7 Febr. 1786 werd de inschrijving van ondertrouw bij beschikking der
schepenen van 's dravenhage geroyeerd.
Hij was een hevig tegenstander der Patriotten. Op een reis van 's Gravenhage
naar het oosten des lands werd hij te Voorburg door een daar gestationneerd
vliegend legertje aangehouden en hij heeft zich daar slechts van gevangenschap
kunnen redden door zich voor te doen als zeer sympathiseerend met de Patriotten.
In 1795 werd hij uit al zijn ambten gezet en hij heeft de volgende jaren meestal
in het buitenland gewoond. In 1815 vestigde hij zich weder te 's Gravenhage en 14
Jan. 1816 werd hij door den Koning benoemd tot lid der Eerste Kamer.
Hij was een der meest conservatieve, of liever reactionnaire leden van dat lichaam.
Ingevolge het Souverein besluit van 26 Aug. 1814 verkreeg Maassluis, dat vroeger
steeds een onderdeel der aan van Wassenaer behoorende heerlijkheid Maasland
geweest was, maar nu tot stad verheven was, een lid in de Staten van Holland. Dit
lid werd 29 d.a.v. door den Souvereinen Vorst benoemd en nam zitting. Hiertegen
protesteerde van Wassenaer, terwijl van Leyden Gael (dl. IV, kol. 624), heer van
Vlaardingen, waarmede hetzelfde het geval was, de benoeming van het lid voor die
stad goedvond. Er is lang van regeeringswege met van Wassenaer onderhandeld;
bij de periodieke aftreding van het lid voor Maassluis L. Schelvisvanger, was er nog
geen overeenstemming, zoodat er 23 Juni 1817 geen verkiezing plaats had. Eindelijk
werd op aandrang des Konings overeenstemming bereikt en genoemd lid in Aug.
1818 herkozen.
Van Wassenaer is nooit gehuwd geweest. Hij had bij een waarschijnlijk gehuwde
vrouw J o h a n n a M a r g a r e t h a C a n e t t e een zoon, L o d e w i j k J a n
W o r b e r t , geb. 11 Febr. 1778, overl. 15 Juni 1836, luitenant-kolonel der artillerie.
Zie dienaangaande: M.G. W i l d e m a n , Les Worbert comtes de
Wassenaer-Starrenburg devant le tribunal de l'histoire (Amersfoort et Alost 1899).
Ramaer

[Waszklewicz, Adam Ernest Z'Narimuntow]
WASZKLEWICZ (Adam Ernest Z'Narimuntow), geb. te Wilna (Rusland) 30/18 Dec.
1812, overl. te 's Gravenhage 17 Jan. 1901, zoon van J o a c h i m W a s z k l e w i c z
en van C a t h a r i n a P e z a r s k a ; genaturaliseerd als Nederlander 18 Dec. 1855
(Stbl. 157). Officier van gezondheid 3e kl. N.-I. Leger 19 Mei 1838, vertrok per
‘Bantam’ 7 Juli 1838, kwam te Batavia 13 Nov. 1838, officier van gezondheid 2e kl.
19 Juni 1845, officier van gezondheid 1e kl. 21 Mei 1847, hoofdinspecteur der
vaccine op Java en de Buitenbezittingen, dirig. officier van gezondheid 2e kl. 24
Febr. 1852, dirig. officier van gezondheid 1e kl. 24 Dec. 1859, verkreeg 2 jaar
ziekteverlof naar Europa 21 Jan. 1863; kolonel Geneeskundige Dienst 30 Nov. 1864,
chef over den Geneeskundigen Dienst 14 Febr. 1865, gepensionneerd 6 Apr. 1870.
Hij huwde eerst H.G. H a g e n a a r en later te 's Gravenhage 19 Nov. 1885 J.M.C.B.
v a n S c h i l f g a a r d e . Waszklewicz heeft in Ned.-Indië buitengewoon groote
verdienste gehad
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door een geniaal ontworpen kringsysteem voor den vaccinedienst, dat met
verschillende naar behoefte aangebrachte wijzigingen nog steeds van kracht is. Het
principe bestond in een aantal concentrische, door stralen in segmenten verdeelde
cirkels, die een vaccine-district voorstelden, en waarvan de centrale cirkel de
woonplaats van den vaccinateur bevatte. In den centralen cirkel wordt iederen
Maandag ingeënt; in den daaraan grenzenden cirkel gebeurt dit Dinsdag, enz.,
terwijl elk segment de periode van een week bevat. Op deze wijze werd een strenge
contrôle mogelijk, omdat men steeds wist, waar de vaccinateur zich moest bevinden,
terwijl de vaccinateurs alle ingeënte personen nominatief moeten registreeren. Door
dit systeem is de vaccinedienst een zegen voor de bevolking geworden. Verschillende
bijdragen van zijn hand verschenen in het Geneesk. Tijdschrift voor Ned.-Indië en
wel, jaarg. I (1852): Syphilis. Over het slechts eenmaal voorkomen der konstitutionele
besmetting bij het zelfde individu en Cancer melanodes sacci cocci ventriculi? aut
lienis; in jaarg. V (1857): Bijdrage tot de kennis van chronische dysenterie en
enterohelkose; in jaarg. IX (1862): Angina Dyphterica; in jaarg. XII (1867): De
cholera-epidemie in 1864.
Er bestaat van W. een naar een Daguerreotypie door J.P. Berghaus vervaardigd
lithographisch portret uit 1832, dat zich in 's Rijks Prentenkabinet bevindt.
Zie: Stamboek der Officieren van het N.-I. Leger; L.S.A.M. v o n R ö m e r ,
Historische Schetsen (Javasche Boekh. en Drukkerij, Batavia 1921), waarin ook
zijn portret werd gereproduceerd; en Nederl. Patriciaat (1912) voor v a n
Schilfgaarde.
von Römer

[Witbols, Michaël Hendrik]
WITBOLS (Michaël Hendrik), geb. te Rotterdam 15 April 1730, overl. te Bocholt in
Westfalen, 5 Febr. 1803. In 1754 tot priester gewijd, was hij van 1754-57 kapelaan
in de statie ‘de Posthoorn’ te Amsterdam, pastoor in de statie ‘de Braesem’ te Gouda
van 1757-61, pastoor te Rhijnsaterwoude van 1761-87, te Naaldwijk van 1789-98.
Van zijn hand verschenen de volgende geschriften: De inwijdinge van Gods tempel
in de geloovigen afgebeeld door de plechtige inwijdinge der kerken; ter gelegenheid
der kerkwijdinge te Aarlanderveen uitgesproken 2 Dec. 1778 (Leyden A. Koster);
De getrouwe en wijze huisvoogd ter uitvaarte des eerwaardigen Heere Wilhelmus
van Wetering in leven R.P. en eertijds pastoor te Zoetermeer, naderhand in de
Vogelenzang en laatst te Roelofs-arendsveen, den 18en van Grasmaand, 1781
(Leyden bij H. en A. Koster), 29 blz.; De heiligheid der aan God toegewijde plaatzen
bij gelegenheid der inwijdinge van de Roomsche Kerke te Medemblik, voorgedragen
den 19en van Wiedemaand 1782 (Leyden, Andr. Koster), 29 blz.; Gods bijzondere
vertegenwoordiging in onze kerken door de inwijding, bij gelegenheid der inwijdinge
van de Roomsche Kerke te Delfshaven, den 17en van Grasmaand, 1782 (Leyden
A. Koster), 29 blz.; Aanspraak der R.C. Pastoren onder de bailliuagie van Rijnland
aan den Hoog Ed. Welgeb. Heere W.J. Th. van der Does bij deszelfs aanstellinge
tot Dijkgraaf en Bailjuw van Rijnland enz. enz.; Troostvaars ter godvruchtige
bespiegeling en stichtelijke overdenking voor de R.C. Gemeente in de Leeuwestraat,
tegens de hedendaagsche taal der zoogenaamde sterke geesten, bij het ziek- en
doodbed van de WelEdele Jonkvrouwe Christina Helena Catharina Osy, geestelijke
dochter, in den ouderdom van LXXV jaren en VIII maanden, het derde jaar na haar
vijftigjarig jubelfeest, den VIIIen van Bloeymaand MDCCXCI binnen Rotterdam in
den Heer ontslapen (Rotter-
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dam bij Jacobus Thompson). Zoowel in 1787 toen de Patriotten door de
Oranjegezinden werden teruggedreven, als in 1795 toen de Franschen zegevierend
ons land binnentrokken, behoorde Witbols tot de leidende personen van het
openbare, politieke leven. Zijn welsprekende taal klonk in clubs, leesgezelschappen
en wijkvergaderingen tegen de gebreken en zwakheden van den bestaanden
regeeringsvorm, zijn gehoor aanzettend tot teekenen van volks-petitionnementen,
welke den ondergang beoogden van het wankelende Huis van Oranje. Doch toen,
met behulp eener buitenlandsche macht, de staatsgreep van 1787 mislukte, nam
Witbols, die gevaar duchtte voor zijn leven of vreesde voor gevangenschap, in allerijl
de wijk naar Brabant, waar hij zich schuil hield. In 1789 keerde hij naar Holland
terug.
In Jan. 1796 werd Witbols door het kiesdistrict Bodegraven als afgevaardigde
gekozen ter Nationale Vergadering. Aan de samenstelling der Constitutie heeft hij
als lid der commissie een werkzaam aandeel gehad. Zijn staatkundige ideeën gingen
zonder omwegen in de richting der unitarissen. In zijn oog waren de Oranjegezinden
gevaarlijk voor de publieke rust.
Als afgevaardigde kwam Witbols, ondanks zijn vrij hooge levensjaren, trouw ter
vergadering en verscheen daar, naar eigen getuigenis, ‘niet om den nationalen tijd
vruchteloos te verspillen’, noch ‘om sierlijke en welsprekende betoogen te houden’,
doch om zijn vaderland te redden, waarvoor hij ‘zijn laatste druppelen bloeds’ en
‘al zijn bestaande vermogens’ veil had. Geen grooter vrees kende hij dan door of
in zijn optreden ontrouw te zijn aan het volk, dat hem had afgevaardigd en liever
wilde hij zijn borst laten doorsteken dan de belangen des volks verwaarloozen. Want
voor het volk en voor zijn vaderland arbeidde hij ‘dag en nacht’ en met trots getuigde
hij dat de Natie ‘geen vlekjen’ op ‘zijn vaderlandsche deugd’ zou ontdekken.
Den 16en April 1798 werd Witbols gekozen tot voorzitter van de Nationale
Vergadering, en toen sinds Mei 1798 de souvereiniteit des volks werd uitgeoefend
door een Vertegenwoordigend Lichaam, dat in een Tweede en een Eerste Kamer
was verdeeld, kreeg Witbols een mandaat als lid van de Eerste Kamer. Bij den
staatsgreep van 12 Juni 1798 werd ook hij in civiele gijzeling gesteld. De 15e Dec.
1798 was de dag ‘der algemeene vergeving van alle bedreven staatsmisdaden’:
allen, die, om welke reden ook, in hechtenis waren, werden op vrije voeten gesteld.
Witbols verliet zijn vaderland en nam te Bocholt zijn intrek waarschijnlijk ‘in dem
Pastorat in der Realschulstrasse’ een gebouw dat nog bestaat.
Zie: Bijdr. bisd. Haarlem XLV, 1-53.
van der Loos

[Witt, Clara de]
WITT (Clara d e ), ged. te Woudrichem, overl. te Dordrecht 5 Febr. 1647 (begr. 10
Febr. in de Aug. Kerk), was de dochter van J o h a n d e W i t t , penningmeester
van het Land van Altena, secretaris en burgemeester van Woudrichem, en A d r i a n a
v a n H e d i c h u y s e n . Zij trouwde 18 Sept. 1646 te Woudrichem met Mr. J o h a n
v a n S o m e r e n , later pensionaris van Nijmegen. Zij beoefende de dichtkunst en
C o r n e l i s v a n O v e r s t e g e schreef haar een lofvers, omdat zij gezegd had
‘in zijn dighten licht en glans te wezen’ (Poëzij, blz. 12). Hij schreef ook een versje
op haar vroegtijdig afsterven: Een klaar' en witte Roos van Battus nauw geplukt.
Haar echtgenoot Mr. Johan van Someren wijdde in zijn dichtbundel: Uytspanning
der Vernuften, die in 1660 verscheen, verschillende gedichten aan haar, zoo in het
Latijn (blz. 158), als in het Nederlandsch
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(blz. 349, 350, 376), waaruit o.m. blijkt, dat ook zij Latijn schreef: Ghij seght mij in
de Roomsche tael, hetgeen mij dacht een soet verhael.
Zie: S c h o t e l , Lett. en oudheidk., Avondst., 151.
van Dalen

[Witt, Maria de]
WITT (Maria d e ), geb. te Dordrecht 20 Nov. 1622, overl. aldaar 22 Oct. 1644, was
de dochter van T h o m a s d e W i t t en J a c o m i n a T h i b o u t s . Zij huwde 16
April 1643 met G o s u i n u s H o u f f s l a g e r . Zij was een vriendin van Cats, aan
wien zij een aardig lofdicht zond, recht op St. Jacobsdag. Hij nam dit vers op in zijn
Mengeldichten, en het antwoord er bij. Mr. J o h a n v a n S o m e r e n schreef bij
haar overlijden een roerenden lijkzang (Uitsp. der Vern., blz. 159). Maria de Witt
schreef ook latijnsche gedichten.
Zie: S c h o t e l , Letter- en oudh. Avondst. 147.
van Dalen

[Witte, Carsten]
WITTE (Carsten), geb. te Bordesholm in Holstein 10 Sept. 1802 als zoon van
H i n r i c h W i t t e en M a r i a B o r w i g , overl. te Rotterdam 29 Febr. 1884. Hij
vertrok op jongen leeftijd te voet van Bremen naar Nederland, om werkzaam te zijn
in het tuinbouwbedrijf, eerst te Haarlem, daarna op het buiten van Dr. C. Dalen te
Rotterdam. Bij de oprichting van de Geneeskundige School te Rotterdam legde men
ten behoeve van het onderwijs in de kruidkunde een hortus botanicus aan en
benoemde men Witte tot hortulanus, met ingang van 1 Januari 1828. Hij bleef dat
tot 1869, toen door de opheffing van de Geneeskundige School ook de hortus zijn
reden van bestaan had verloren. Als eerste en eenige rotterdamsche hortulanus
heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt. Een door hem bewerkt overzicht van de
geschiedenis van den tuin is afgedrukt in het Rotterdamsch Jaarboekje voor 1932.
Uit zijn huwelijk met D i e u w e r t j e d e J o n g , geboren te Rotterdam in 1799,
sproten vier kinderen, waaronder een zoon H e i n r i c h , die eerst onderhortulanus
te Rotterdam en later hortulanus te Leiden werd. Over dezen komt een In Memoriam
voor in het Leidsch Jaarboekje voor 1918, van zijn zoon E. Th. W. W i t t e .
Wiersum

[Witteloo, Dirk]
WITTELOO (Dirk), geb. te Amsterdam. In 1566 verlaat hij Amsterdam, en gaat in
den Haag wonen, waar hij zich als herbergier in de Papestraat vestigde. Hij kreeg
daar omgang met eenige Geuzen-edelen, o.a. Willem Bloys van Treslong, Gislain
Zegers van Wassenhoven, en hij was het die in den zomer 1566 op een namiddag
om drie uur in de kerk te Voorburg het beeld van St. Joris aan stukken gooide. Later
kwam hij bij de Watergeuzen.
Zie over hem: t e r G o u w , Gesch. van Amsterdam VI, 321; Archief van
Amsterdam, Kroniek van Stoffel Jansz. (1564-72), 15; Rijksarchief te Brussel, Papiers
d'Etat et de l'Audience, Reg. 523, fol. 1, Voorburg.
Vogels

[Woestenraedt, Philippe Joseph Dieudonné graaf van]
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WOESTENRAEDT (Philippe Joseph Dieudonné graaf v a n ), heer van Sclassin,
Grand-Rechain, Germel en van Thier, geb. te Soiron 1 Juli 1711, overl. te
Regensburg 4 Mei 1797, zoon van J a n C h r i s t i a a n , lid van den limburgschen
ridderstand, en van C a t h a r i n a E r m e n g a r d i s v a n W i j e e n
J u n g e r s d o r f f . Hij was eerst page, vervolgens kamerheer van keizer Karel VI,
groot-keukenmeester van het hof te Brussel, generaal-majoor in dienst van
Oostenrijk, luitenant van de adellijke boogschutters-garden, hoog-drossaard en
luitenant der leenen van het hertogdom Limburg, bij brieven van 21 April 1735; als
zoodanig beëedigd door den kanselier van Brabant (9 Jan. 1741) en 26 Jan. d.a.v.
door
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de Rekenkamer; kapitein van een compagnie hellebaardiers, gouverneur en
kapitein-generaal van het hertogdom Limburg en van de landen van Overmaas
(bevattende de landen van Valkenburg, 's Hertogenrade en Daelhem), bij brieven
van 26 Maart 1758, welk ambt hij tot 1794 bekleedde; geheimraad van den
tegenwoordigen staat in 1770, ten slotte kapitein der compagnie adellijke
boogschutters-garden, bij brieven van 12 Nov. 1791. Hij was bij diploma van 1 Febr.
1744 tot graaf verheven; vluchtte in 1796 naar Duitschland en vond zijn graf te
Regensburg, hetwelk zich bevindt rechts bij den ingang van de stiftskerk van St.
Emmeranus. Hij huwde met M a r i a A n n a F r a n c i s c a E v a gravin d e
S o u c h e s , sterrekruisdame en hofdame van de Keizerin, weduwe van keizer Karel
VI (overl. te Brussel 6 Mei 1770, begraven in de kerk van Soiron 9 Mei 1770), dochter
van Charles Joseph Ratwit en van Anna Maria, gravin van Schlick, van Passau en
Weiskirchen. Hij hertrouwde M a r i e A n t o i n e t t e H e n r i ë t t e , gravin d e
R a h i e r , kanunnikes van Maubeuge (overl. te Luik 29 Febr. 1816), dochter van
Hendrik Joseph en van Maria Agnes de Berlaymont. Uit het eerste huwelijk werden
twaalf kinderen geboren, die meest jong stierven, o.a. P h i l i p p e J o s e p h
E u g è n e C h a r l e s , geb. te Soiron 4 Nov. 1746, overl. te Weenen in Sept. 1799,
kanunnik van St. Lambert te Luik (aangenomen 30 Oct. 1767), raad van de Kamer
der financiën en van de Rekenkamer van Luik; en C h a r l e s A l e x a n d e r
J o s e p h , geb. te Brussel 2 Sept. 1754, zijn sterfdag is ons onbekend; hij was
keizerlijk kamerheer en luitenant bij een regiment Walachen.
Zie: E u g è n e P o s w i c k , Histoire biographique et généalogique de la noblesse
Limbourgeoise (Liége 1873) I, 323, 325-326; J o s . H a b e t s , Les gouverneurs du
Limbourg in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XIV (1877),
201; d e z ., Het grafmonument van graaf Philip Joseph van Woestenraedt,
gouverneur van Limburg in Maasgouw (1883), 897-898.
Verzijl

[Woestingh, Egbertus]
WOESTINGH (Egbertus), ged. 12 Nov. 1635 te Roermond, zoon van Gerard (die
volgt), werd 1633 H. Sacramentsbroeder, 15 Mei 1659 tot kanunnik gekozen in
plaats van Balduin de Gaule. Hij werd 1660 j.u. lic. Hij maakte testament 6 Januari
1699 en verlangde in de Domkerk begraven te worden.
Zijn erfgenamen waren: zijn broeder H e n r i c u s , ged. 3 Nov. 1641 te Roermond,
eveneens kanunnik omstr. 1708, zijn zuster M a r i a G e r t r u d i s , ged. 8 Sept.
1638 te Roermond, gehuwd 16 Mei 1666 met Georg Henricus Fuijren, griffier van
Z.M. Rekenkamer te Roermond. Van hem zes kinderen. Hij maakte nog 4 kronen
aan zijn nicht Maria Magdalene Fuijren, non in het roermondsche klooster Mariënwee
en aan zijn nicht Elisabeth Woestingh een gouden beker. Hij overleed spoedig
daarna.
van Beurden

[Woestingh, Gerardus]
WOESTINGH (Gerardus), schepen, armmeester, kerkmeester enz. te Roermond,
maakte 20 Sept. 1628 huwelijksvoorwaarden te Roermond met A n n a C r e i j a e r t s ,
dochter van Gerard Creyaerts, j.u. lic., burgemeester en schepen van Roermond
en van Maria Maroyen zaliger. Bruid en bruidegom brengen ieder 2000 gulden in.
Toen Anna Creijaerts overleden was, maakte hij 22 Juni 1654 te Roermond
huwelijksvoorwaarden met M a r i a B o r d e l s , weduwe van Dederik Creijaerts.
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Deze was 28 Maart 1644 gehuwd met genoemden Dederik, een zoon van Mathis
en Marie van Leeuwen. Aan de vóórkinderen zouden daarbij blijven een huis in de
Steegh, één in de
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Swamekerstraat en een moestuin in de Hegstraat. Hij brengt in 2500 gl. en
eigendommen mede. Zij huwden daags daarna 23 Juni 1654. Gerardus Woestingh
overleed te Roermond in Jan. 1670. Maria bordels voornoemd was een zuster van
Gerard Bordels, raad in het souvereine hof te Roermond, heer van Vlodrop,
herbouwer van het kasteel aldaar volgens het gevelwapen.
van Beurden

[Wolbers, Julien]
WOLBERS (Julien), geb. te Heemstede 1819, overl. te Utrecht 1889. In vele
opzichten was hij autodidact en van uiterst rechtzinnig-protestantschen huize. Op
37-jarigen leeftijd vestigde hij zich te Utrecht, waar hij zich geheel aan de letteren
en wetenschap kon geven. Reeds voor zijn vestiging aldaar was zijn naam bekend
geworden door zijn brochures en artikelen in tijdschriften, waarin hij hevig aandrong
op afschaffing der slavernij in onze koloniën met name in West-Indië, onder den
indruk van B e e c h e r S t o w e 's Uncle Tom's Cabin (1852). Achtereenvolgens gaf
hij uit: De slavernij in Suriname, of dezelfde gruwelen der Slavernij, die in de Negerhut
geschetst zijn bestaan ook in onze W.I. koloniën (Amst. 1853); De surinaamsche
negerslaaf, verhaal van een bezoek op eenige plantages in Suriname (Amst. 1854);
Schets van een plan tot aankoop van plantaadjes in Suriname met het doel om de
slaven in vrijheid te stellen en vooral als vrije werklieden in hun onderhoud te doen
voorzien (Amst. 1857); Adres aan de 2e Kamer der St.-Gen. (Amst. 1858); Neerlands
schuld en Neerl. roeping jegens de slaven in Suriname en verdere W.I. bezittingen
(Amst. 1857); Adres aan de 2e Kamer der St.-Gen. tegen de bewering v.d. minister
v. kol. dat niet zou zijn geschonden het aanhangig kontrakt met de chineesche
landverhuizers in Suriname (Amst. 1859); Eenige opmerkingen omtrent het op den
2en Mei 1860 vastgesteld ontwerp ter afschaffing der slavernij in Suriname,
voornamelijk in betrekking tol het staatstoezicht over de vrijgemaakte slaven (Utr.
1860). In het inmiddels opgerichte Tijdschrift der Nederl. maatsch. tot afschaffing
der slavernij schreef hij zijn Berigten uit Suriname (8e jaarg. 1 Mei 1862).
Ofschoon hij nimmer een voet in Suriname gezet had gaf hij uit: Geschiedenis
van Suriname van de ontdekking van Amerika tot op den tegenw. tijd (Amst.
1859-61), voorzien van een portret van C. van Aerssen van Sommelsdijk en
facsimiles. Het boek is vrij onbekend gebleven en de auteur had meer waardeering
verdiend: financieel is de uitgave mislukt. Een nauwkeurig onderzoek van
verschillende bronnen en een nauwgezet gebruik der archiefstukken in Engeland
was voorafgegaan. Het is een van de beste werken, die over dit onderwerp zijn
verschenen, al is het hier en daar niet onpartijdig genoeg. Zijn al te geprononceerd
christelijke wereldbeschouwing stond hem daarbij te veel in den weg. In 1868 leverde
hij ook een Geschiedenis van Java.
Reeds vrij bejaard en lijdende, nam hij de redactie op van De nederlandsche
krijgsman, orgaan van den Militairen Bond. Dit blad had tot leuze: alleen het evangelie
wijst den weg tot afwending van revolutie en tot verkrijging van reformatie. W. heeft
ook veel stoffelijke offers gebracht aan de oprichting en instandhouding van
geestverwante bladen.
Ook de nederlandsche werkmansstand vond een warm voorstander zijner
belangen in dezen man, die zich op allerlei gebied van christelijke werkzaamheid
bewoog. Daar velen van meening waren, dat de arbeiders werden voortgestuwd
op een onchristelijken weg, ja geprikkeld tot verzet tegen het Christendom en de
door God ingestelde veror-
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deningen, werd als reactie daartegen een christelijk werkliedenverbond Patrimonium
(1877) opgericht, dat als orgaan koos het door Wolbers geredigeerde weekblad De
Werkmansvriend. Eerst in 1887 werd dit door een eigen orgaan, Patrimonium,
vervangen, onder redactie van K. K a t e r . Ook heeft hij deel uitgemaakt van de
Provinciale staten van Utrecht.
Tijdens de April-beweging getuigde ook hij voor het bedreigd Protestantisme met
zijn geschriften: Ernstig woord aan mijn R.-K. landgenooten (1853); Devoot gesprek
tusschen Maria, de moeder des Heeren en een devoot R.-K. (1853); Een avond
met H.v. Maasdijk, vroeger R.-K. priester en pastoor, thans evangelisch leeraar te
Brussel (1854).
Zie: Gouvernements Advertentieblad (Paramaribo 28 Nov. 1889); H o o y k a a s ,
Repertorium; d e V i s s e r , Een halve eeuw. Gedenkboek.... enz. I, 412 (Amst.
1898); aanteekeningen van J.C.E. Bartelds.
Kossmann

[Woldringh, Conradus]
WOLDRINGH (Conradus), geb. te Groningen, overl. te Nijmegen 1783, zoon van
den burgemeester J. W o l d r i n g h te Groningen, werd 11 Juli 1744 als student
ingeschreven aan de hoogeschool van zijn vaderstad. Hij was predikant te Westeren Heiligerlee van 1753-70. In den hevigen strijd, welken de gevoelens van Ds. J.C.
Appelius te Zuidbroek over het H. Avondmaal uitlokten, schaarde hij zich aan diens
zijde en stelde hij in de classis een vierledige vraag, wier beantwoording zij echter
onraadzaam achtte. Over een armenzaak kregen hij en de ouderlingen eens zulk
een groot geschil met de diakenen, dat zij hun als ‘muitelingen’ tegen de kerkelijke
ordeningen het H. Avondmaal ontzegden, en hen bij den drost gingen aanklagen.
Hij woonde met zijn zuster E l i z a b e t h samen tot aan haar huwelijk met Ds. W.J.
van Eerten te Midwolda (15 Oct. 1755). Op 6 Mei 1762 trad hij zelf in het huwelijk
met I d a H i s k a H e s s e . Hij was als predikant verder werkzaam te Dokkum
(1770-72) en te Nijmegen (1772-83).
Zie: P. P e n o n , Rede ter herdenking van het 100-jarig bestaan van het
kerkgebouw der Herv. gemeente te Wester- en Heiligerlee (Winschoten 1877).
Wumkes

[Woldringh, Wicher]
WOLDRINGH (Wicher), geb. te Groningen in 1812 en overl. 24 Maart 1894 op den
huize Hofstetten te Ellecom, liet zich 24 Dec. 1829 als student aan de hoogeschool
van zijn geboortestad inschrijven, trok in den belgischen opstand mede uit als
flankeur en was gerechtigd tot het dragen van het eereteeken van 1831. Hij was
griffier aan de rechtbank te Winschoten.
Wumkes

[Wolff, Johan Mijnhard]
WOLFF (Johan Mijnhard), overl. in 1874. Hij was hersteld-luthersch predikant te
Zwolle van 29 Oct. 1820 tot 15 Mei 1837, daarna te Amsterdam; emeritus 1 Mei
1859. Anoniem gaf hij in druk: Godsdienstig onderwijs ten dienste van de jeugd der
Ev. luth. gemeente te Zwolle (Zwolle 1821). Zie ook op J.A. Helper Sesbrugger.
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Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 365; J.F. D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der Amsterd. Luth.
gemeente (Amst. 1856), 263, Bijl., 123.
Knipscheer

[Wolff, Anton Reinhard de]
WOLFF (Anton Reinhard d e ) (sedert Koninklijk besluit 1 Febr. 1827, no. 98 d e
F l a v a r d d e W o l f f ), geb. te Lochem 9, ged. 13 Juli 1777, overl. te Doornspijk
bij Elburg 10 Oct. 1865, zoon van W.F. de Wolff (die volgt) en van A m e l i a L o u i s a
F a l c k . Hij werd cadet in het Reg. van Tuyll van Serooskerke 4 Mei 1789, kornet
7 Mrt. 1792, 1e luit. Bataafsche dragonders 5 Aug. 1795, bij het corps
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Koninklijke gendarmerie 27 Sept. 1806, kapt. 4 Mrt. 1807, van 1 Apr. 1811 tot 20
Nov. 1813 in franschen dienst, wellicht als ‘chef d'escadron’, kapt. 3e Bat. Inf. v.
Linie 30 Apr. 1814, majoor en plaatselijk commandant te den Helder 7 Jan. 1815,
luit.-kolonel 5 Mei 1825, non-actief 18 Dec. 1828, gepens. 13 Febr. 1829.
Veldtochten: 1793 en 1794 in Brabant; 1796 in Oostenrijk; 1797 geëmbarkeerd op
de reede van Texel en in Noord-Holland; 1808 en 1809 aan de kusten.
Hij huwde te Kampen 3 Apr. 1797 P e t r o n e l l a A l b e r t i n a M a r i a S e l s ,
geb. te Elburg 31 Oct., ged. 3 Nov. 1774, overl. te Doornspijk 11 Febr. 1864, dochter
van Mr. Maurits (2) Sels (dl. VII, kol. 1133) en van Albertina Maria Buschman (zie
dl. VI, kol. 238). Uit dit huwelijk zeven kinderen o.w. W i l h e l m i n a F r a n ç o i s e
A m e l i a L o u i s e d e F. d e W., geb. te Kampen 22 Sept. 1799, overl. te Haarlem
6 Jan. 1879, huwde te Vlissingen 4 Aug. 1822 met jhr. Jacques Fabrice Herman
Clifford Kocq van Breugel (dl. VI, kol. 202), grootouders o.a. van Jacques F.H. Perk
(dl. VII, kol. 950); en L u c i a S o p h i a d e F l . d e W., gehuwd met Johan Frederik
Emilius v. Römer (dit dl., kol. 881).
Hij schreef een Journal des Evénements, qui me sont arrivés et de ce qui s'est
passé depuis l'entrée des Cosaques à Zwolles le 13 du mois de Novembre jusqu'au
27 suivant, dat door Ds. M.A. Perk, den echtgenoot van een zijner kleindochters, in
het Nederlandsch vertaald als De Kozakken te Zwolle en aan de BenedenIJsseloevers van 13-27 November 1813 werd uitgegeven in het Zondagsblad van
de Provinc. Overijsselsche en Zwolsche Courant (11, 18, 25 Oct., 1, 8, 15 Nov.
1913).
von Römer

[Wolff, Augustinus de]
WOLFF (Augustinus d e ), geb. 1585, overl. te Nijmegen 15 Oct. 1635. Uit een
aanzienlijk geslacht geboren muntte hij uit in geleerdheid en ijver. Hij bezat het
licentiaat in de godgeleerdheid, dat hij te Leuven behaalde, na eerst te Keulen
gestudeerd te hebben. 23 Mei 1616 werd hij pastoor te Enkhuizen. Veel
moeilijkheden ondervond hij, doordat andere priesters van zijn toch al niet groote
parochie stukken voor zich opeischten. Hij werd meermalen om zijn geloofsijver
gevangen gezet. Toen op 15 Oct. 1630 het bisdom Haarlem in vier
aartspriesterschappen verdeeld werd, kreeg de Wolff het aartspriesterschap over
het Noorderland van Enkhuizen tot de Langereis, dus ongeveer het oude
West-Friesland. Meermalen moest hij zich naar Brussel begeven, om moeilijkheden
door den nuntius te doen beslechten. In 1635 werd pastoor de Wolff naar Nijmegen
overgeplaatst, waar hij 15 Oct. stierf.
Zijn door M. de Grebber in 1631 geschilderd portret bevindt zich in het
Bisschoppelijk Museum te Haarlem.
Kleijntjens

[Wolff, Wilhelmus François de]
WOLFF (Wilhelmus François d e ), geb. te Lochem 19, ged. 22 Nov. 1739, overl. te
Lochem 13 Oct. 1804, zoon van den burgemeester van Lochem W i l l e m d e
W o l f f en van A n n a G e e r t r u i d a M u y d e r m a n . Ingeschreven als medisch
student te Harderwijk 20 Sept. 1758 en als med. cand. 26 Juli 1763, medicinae
doctor en burgemeester van Lochem.
Hij huwde te Lochem 1770 A m e l i a L o u i s a F a l c k , ged. te Lochem 30 Juli
1741, overl. te Lochem 20 Febr. 1801, dochter van Anton Reinhard Falck (dl. VIII,
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kol. 527) en van Angélique Richarde Marie de Flavard. Uit dit huwelijk 9 kinderen,
o.w. A.R. (de Flavard) de Wolff, die voorgaat.
von Römer

[Wolffwinkel, Otto van]
WOLFFWINKEL (Otto v a n ), van Amersfoort, overl. te Utrecht 26 Oct. 1504. Zijn
vader
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heette H e n d r i k v a n W. Hij was geprofest monnik van het kartuizerklooster
Nieuwlicht buiten Utrecht. Toen Christianus van der Meer (dl. VIII, kol. 1135), prior
van dit convent, 10 Nov. 1495 was overleden, werd hij door het bestuur der orde
tot zijn opvolger benoemd. Hij heeft de chartreuse tot aan zijn dood bestuurd. Zijn
opvolger als prior is geweest Lambert van Amsterdam. Het graf van Otto van W.
bevond zich 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 kartuizerklooster Nieuwlicht
of Bloemendaal buiten Utrecht in Bijdr. en Meded. Hist. Gen. Utrecht IX (1886), 156,
286, 329, 342, 356; H.J.J. S c h o l t e n s , De priors van Nieuwlicht in Archief
Aartsbisd. Utr. LIII, 337.
Scholtens

[Wolsinck, Jan]
WOLSINCK (Jan). Geboorte- en sterfjaar van dezen verdienstelijken pastoor van
Groenlo zijn ons onbekend. Wij ontmoeten hem voor het eerst 25 Febr. 1571, hij is
dan reeds priester en werd in dit jaar, hoewel tot het aartsbisdom Utrecht behoorend,
kapelaan te Doesburg, dat onder de rechtsmacht stond van het pas opgerichte
bisdom Deventer. IJverig was hij daar werkzaam tot 1579, toen de stad aan de
Hervormden overging en de geestelijken werden verjaagd. In Groenlo vond hij een
onderkomen, waar wij hem in 1581 als pastoor hooren betitelen.
Ongestoord heeft hij zijn pastoraat niet bezet, want er ontstond om hem een
groote strijd om de hooge kerkelijke rechtsmacht.
7 Aug. 1561 had paus Pius IV, op verzoek van Philips II, het nieuwe bisdom
Deventer opgericht en daarvoor een twaalftal kerken aan het bisdom Munster
onttrokken. De Munsterschen legden zich hier niet bij neer, zij waren er, zoo
beweerden zij, niet in gekend en daarom was dit besluit ongeldig. De voorganger
van Wolsinck, pastoor J. Naelman, was te zwak geweest en had toegegeven, dat
Groenlo tot het Munstersche bleef behooren. Wolsinck echter hield zich aan den
bisschop van Deventer. Hij werd voor de kerkelijke rechtbank te Munster gedaagd,
verscheen echter niet, werd bij verstek uit zijn ambt vervallen verklaard en tot betaling
der kosten van het geding. Dit vonnis kwam nooit tot uitvoering. Prins Maurits
veroverde Groenlo, van roomsche rechtsmacht was thans geen sprake meer.
Beurtelings kwam nu de stad in de macht der Staten en in die des Konings. Door
deze krijgsbedrijven waren stad en omgeving platgebrand en uitgeplunderd en had
de pastoor een reuzenarbeid te verrichten, om te redden, wat te redden viel. In 1597
werd de stad weer door Maurits belegerd en tot overgave gedwongen. Met het
garnizoen kregen ook de geestelijken vrijen aftocht. Wolsinck verliet aldus de stad
en nam de wijk naar 's Hertogenbosch. Dit is het laatste bericht, dat wij over hem
konden vinden (Godsdienstvriend dl. 99, blz. 219; Archief Aartsb. Utrecht dl. XXIX).
Kleijntjens

[Wolters, Mathias Josephus]
WOLTERS (Mathias Josephus), geb. te Roermond 17 Mrt. 1793, ged. aldaar in de
kathedraal den volgenden dag, zoon van C h r i s t i a a n W o l t e r s , zadelmaker,
afkomstig uit het stadje Waldfeucht, even over de grens, en van M a r i a J o s e p h a
S c h o n c k e n , geboortig van Waldenrath.
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De zoon studeerde goed en werd ambtenaar bij den Waterstaat. Toen de Belgen
Limburg bezetten, ging hij over in belgischen dienst, werkte daar met groote keunis
van zaken, werd ingenieur,
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hoofdingenieur, directeur van bruggen en werken in de provincie Oost-Vlaanderen.
Hij stierf te Gent 21 Apr. 1859 en ligt begraven in den zuidhoek der kerk van St.
Amandus te Gent, waar een steen en een opschrift zijn rustplaats aanwijzen.
Hij huwde R o s a l i e C o r n e l i a L o u i s a V e r s c h a f f e l t , geb. te Sas van
Gent 14 Nov. 1805.
van Beurden

[Wolters, Willem]
WOLTERS (Willem), geb. te Sas van Gent 25 Juli 1753, overl. te Venlo 29 Mei
1816, zoon van G e r a r d u s W. en J o a n n a v a n H o v e . Den 18. Sept. 1779
werd hij van cadet onder het 3de bataillon van het regiment Wallons van den
generaal-majoor Grenier, aangesteld tot vaandrig bij de compagnie van den kapitein
Han in het 3de bataillon van genoemd regiment. Hij liet bij speciale procuratie den
eed van getrouwheid afleggen den 29. Sept. 1779 door den ‘Solliciteur Militair’ 's
Heerenberg. Den 19. Febr. 1782 werd hij aangesteld tot extra-ordinaris luitenant
voor de reis op 's lands fregat Jason, onder den kapitein Story op de gage van ƒ 30
per maand en kreeg den 28. Febr. 1782 verlof om een tocht ter zee te doen op
genoemd fregat. Hij diende onder kapitein Story 3 jaren, zooals blijkt uit diens
verklaring, afgegeven aan boord van diens schip liggende voor Hellevoetsluis d.d.
9 Apr. 1785. Den 5. Mrt. 1782 verklaarde Pierre Louis baron de Monin-Rendeux,
chef van de militaire academie en majoor van de grenadiers Wallons, uit Maastricht,
dat Willem Wolters, vaandrig in genoemd bataillon, met vlijt, oplettendheid en eer
de academie had afgeloopen en den 7. Mrt. 1782 legde Joseph de Pineda,
kolonel-commandant van het bataillon grenadiers Wallons, 3de regiment infanterie
van den generaal-majoor Grenier, in dienst der Vereenigde Nederlanden, te
Maastricht de verklaring af, dat Willem Wolters in genoemd bataillon 1½ jaar had
gediend als cadet en 2 jaar en 5 maanden als vaandrig. Den 2. Sept. 1787 werd hij
van vaandrig-titulair bij genoemd bataillon grenadiers Wallons, aangesteld tot
vaandrig-effectief onder de compagnie van den kapitein Chassé, onder het eerste
bataillon van het regiment infanterie van den generaal-majoor van Mönster en deed
den eed van getrouwheid den 11. Sept. 1787 in handen van de Gedeputeerden der
Edele Mog. Heeren Staten 's Lands van Utrecht. Den 25. Oct. 1790 werd hij
aangesteld tot luitenant-effectief in de compagnie van den kapitein Blanken, onder
het 2de bataillon van het regiment van den luitenant-generaal-majoor van Mönster
en deed den eed van getrouwheid den 7. Dec. 1790 bij procuratie door den ‘Solliciteur
Militair’ Everard Kol.
Den 30. Dec. 1795 werd hem demissie uit den dienst van den staat verleend met
verlof, om zijn bevordering elders te zoeken.
Willem Wolters was 28 Jan. 1789 te Venlo in de kerk van het Annunciatenklooster
gehuwd met F r a n c i s c a H e l e n a B r i n c k y , geb. te Venlo 26 Jan. 1758 en
aldaar overl. 13 Dec. 1844, dochter van Jozef Joachim Brincky en Helena Eleonora
Wassenbergh.
Hij overleed als gepensionneerd kapitein.
Zie over hem: Familie-papieren Wolters, in bezit van J. Verzijl te Venlo.
Verzijl

[Wouters, Martinus]
WOUTERS (Martinus), Augustijn, geb. te Spaubeek bij Maastricht, trad op 17-jarigen
leeftijd 1731 te Maastricht in de orde der Eremieten van den H. Augustinus en
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overleed aldaar 31 Jan. 1775, oud 61 jaar. Hij behaalde 1742 aan de universiteit te
Leuven den graad van licentiaat in de godgeleerdheid. Eerst was hij werkzaam
geweest als professor der filosofie in het klooster te Brussel, daarna der theologie
te Antwerpen. 1748-60
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en 1763-66 gaf hij de lessen der schriftuur in het college zijner orde aan de
universiteit te Leuven en was tevens regent der studiën. Bovendien komt hij nog
voor als visitator en definitor der orde en als secretaris van den provinciaal, Ant.
Loodts, 1760. Hij zou tijdens het provinciaal kapittel te Antwerpen, 21 Apr. 1766, de
verdediging der reeds gedrukte theses voorzitten: Theses sacrae in Acta apostolorum
et Apocalypsim. Hij werd echter 19 Apr. tot provinciaal gekozen en verkreeg van
Rome de noodige volmachten als prefekt der missiën zijner orde in Holland (Archief
aartsb. Utrecht XXVIII, 211). De werken der H. Schriftuur door P. Wouters in druk
uitgegeven met verklaringen volgens het algemeen gevoelen der H. Kerkvaders
werden zeer gunstig beoordeeld en zagen herhaalde malen het licht. Het eerst zijn
verschenen: Dilucidationes selectarum quaestionum S. Scripturae (Leuven 1752-58),
o

zes deelen in 8 , waarbij nog gevoegd werd: Dilucidatio selectarum quaestionum
in Apocalypsim S. Joannis Apostoli, dat 1763 en 1779 afzonderlijk verscheen te
Leuven. Opnieuw werden Dilucidationes selectarum S. Script. quaestionum partes
o

sex, gedrukt Coloniae sumpt. frat. De Tournes (1776), 2 dln. 4 ; Lovanii typ. J.F.
o
o
van Overbeke (1779-80), 6 dln. 8 ; Trajecti ad Mosam (1778), 2 dln. 4 . H u r t e r ,
Nomenclator Litt. III (ed. 1895), 83, (ed. 1912), V, 93, citeert nog een uitgave
o
Wurciburgi 1763, fol. 1773, 1774, zes dln. 8 . M i g n e , Cursus Compl. Sac. Scriptur.
(Par. 1840) t. 23, col. 767-1174, drukt enkele werken van P. Wouters af en voegt
er een kleine aanteekening over hem bij, die overgenomen is uit L a n t h e r i u s ,
Illustriores viri Augustinenses III (1860), 91. Dezelfde aanteekening vindt men in
V i g o u r o u x , Dictionnaire de la Bible.
Volgens het Wekelijks Nieuws van Loven V, (1775), 203, 296 was hij ook
‘historieschrijver zijner orde’. Nog zijn van hem bewaard enkele theses, zooals:
Theses sacrae in Divi Pauli epistolas quas preside F. Martino Wouters O. Erem. S.
Aug. in Alma universitate Lov. Theol. Licentiato S.S. Litter. professore ac studii
theologici regente defendent Fr. Winandus Frische, Fr. Victor Thienpont ejusdem
ordinis Lovanii in schola Augustiniana, die 6 Aug. 1759 (Lov. Typ. Joan. Jacobs),
16 pp.
Zie: K e e l h o f f , Gesch. August. te Gent, 284; Analectes hist. eccl. Belg. XXII
(1890), 311-313; Publications de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg
XXV, 437-439.
Fruytier

[Woutersz., Cornelis alias Coper Potge]
WOUTERSZ. (Cornelis) alias C o p e r P o t g e , was schoenmaker te Dordrecht en
omhelsde kort na 1520 de luthersche gevoelens, waarom de stedelijke regeering
openbaar verbood eenige gemeenschap of vergaderingen met hem te houden (Febr.
1525). Hij gaf uit een vertaling van Luther's tractaat over den Ouden Adam,
waarachter gevoegd waren: De zeven Psalmen geprint ende gemaect bij Cornelis
Woutersz. alias Coper potge. Wegens deze uitgave werd Cornelis door de stedelijke
regeering in hechtenis genomen en ter verantwoording geroepen. Bij de verhooren
bezweek hij voor de bedreigingen der inquisiteurs en herriep zijn stellingen. Maar
weder op vrije voeten gelaten, week tegelijk zijn zwakheid, en het vorig
geloofsvertrouwen keerde terug, krachtiger dan vroeger en niettegenstaande de
kwellingen zijner ijverig katholieke huisvrouw. Hij begaf zich voorts naar Bremen,
omdat men hem in Dordrecht voor een lafaard hield, maar na een half jaar vestigde
hij zich te Delft, waar zijn vrouw, die hem toen wel genegen was, zich bij hem voegde.
Daar er voortdurend op hem geloerd werd, wegens zijn

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

1293
verspreiding van kettersche gevoelens, week hij uit naar Goslar in Brunswijk, en
arbeidde daar in de zilvermijnen. Pogingen om zijn huisvrouw te bewegen, aldaar
bij hem te komen wonen, slaagden niet.
Kort daarna gaf Cornelis twee brieven in het licht, een aan de regeering van
Dordrecht, en de andere aan de burgerij, die hij zelf in zijn geboortestad bij honderden
exemplaren verspreidde, en waarin hij verklaarde niet van zijn godsdienstige
gevoelens afstand te kunnen doen. Hij werd terstond in hechtenis genomen, en 6
Apr. 1527 door den griffier van het hof van Holland A r e n d S a n d e l i n
ondervraagd. Daar hij in zijn gevoelens volhardde, werd hij naar den Haag gevoerd,
om daar voor het Hof terecht te staan. De rechters aarzelden om over den man, die
zooveel geloofsmoed betoonde, vonnis te vellen. Pogingen van het Hof, om bij de
landvoogdes verzachting van de toe te passen straf te verkrijgen (gevangenisstraf
in plaats van doodstraf) faalden, als ook een nieuwe poging in Febr. 1528. Evenwel
werd de behandeling der zaak en het vellen van een vonnis daardoor steeds
uitgesteld, tot eindelijk 26 Oct. 1529 de uitspraak van het Hof Cornelis Woutersz.
veroordeelde tot den zwaarde, zijn lijf gesteld op een rad en zijn hoofd op een staak,
met verbeurdverklaring van al zijn goederen. Met volle overtuiging van zijn geloof,
en verklaring, dat het hem leed was, dat hij ooit zijn geloof volgens de leer van
Luther had herroepen, is Comelis Woutersz. den dood ingegaan.
Zie: Kerkhist. Archief IV, 1-22 en 409.
van Dalen

[Wuestenraedt, Adrianus]
WUESTENRAEDT (Adrianus), geb. te Hoensbroek (Limb.) 16 Apr. 1630, overl. als
pastoordeken te Beeringen in de Kempen 6 Jan. 1695. 10 Sept. 1654 werd hij
pastoor te Beeringen, waar de kerk dat jaar met de stad door de vijandelijke troepen
was in brand gestoken. Pastoor Wuestenraedt herstelde de kerk. De eiken
beschotten met kunstrijke beelden, door hem geplaatst, kan men er nog bewonderen.
Hij verrijkte zijn kerk met vele relikwieën en richtte 1684 een broederschap op van
het H. Kruis voor de talrijke bedevaartgangers naar zijn kerk. Om zijn verdiensten
werd hij 22 Aug. 1685 door de pastoors tot deken gekozen. Hij is vooral bekend
door zijn stichting van twee studiebeurzen bij testament van 27 Febr. 1692. De eene
is gesticht voor Hoensbroek, de andere voor Beeringen, voor de studie van filosofie,
theologie, rechten en medicijnen. De afstammelingen van zijn broeder N i c o l a a s
en zijn zuster M a r i a C a t h a r i n a hadden de voorkeur; vervolgens jongelingen
van Beeringen en van Hoensbroek en daarna van de omliggende plaatsen bij
voorkeur van Klimmen. Volgens H a b e t s bracht de beurs van Hoensbroek,
vergeven door pastoor en burgemeester dier plaats, nog ongeveer 413 gulden 's
jaars op. De beurs van Beeringen, beheerd door de prov. commissie der provincie
Limburg, geeft nog 176 franken. Eertijds moesten de beurziers der filosofie wonen
te Leuven in het Verken, die voor de andere studies in het Pauskollege.
Zie: Analectes hist. eccld. belge IX, 386-387, 394; H a b e t s Studiebeurzen en
Gesch. bisdom Roermond III, 642; Handboekje R.K. Eeredienst (1872), 347;
Mémorial Belge XII (1868), 282; D a r i s , Notices sur les églises du dioc. de Liége
III, 10-11.
Fruytier

[Wuestenraedt, Johannes]
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WUESTENRAEDT (Johannes), of W e u s t e n r a e d t , geb. te Hoensbroek, zoon
van M a t t h i a s en M a r g a r e t h a v a n M e e r , pastoor-deken te Klimmen,
overleed aldaar
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16 Nov. 1673. Hij was sinds 4 Febr. 1656 benoemd tot pastoor te Klimmen en
officiaal van Valkenburg, toen hij 1657 werd gekozen tot landdeken en door den
bisschop bevestigd. Hij was een ijverig en bezorgd herder. H a b e t s , Gesch. bisdom
Roermond geeft een uittreksel van zijn testament. Hij bedacht zijn drie neven, die
priester waren: Gerardus Wuestenraedt, pastoor te Wilre, erfde zijn boeken en
brouwersgereedschap; Adriaan Wuestenraedt, pastoor te Beeringen, zijn gouden
kruis en al zijn relikwieën; zijn neef Matthias W. zijn zilveren kelk en misgewaad. Bij
de beurzenstichting door Adriaan Wuestenraedt hadden de jongelingen van Klimmen
eenige voorkeur.
Zie: H a b e t s , Gesch. bisdom Roermond III, 16-17, 321.
Fruytier

[Wuijtiers, Simon Jan Baptista Barchman]
WUIJTIERS (Simon Jan Baptista B a r c h m a n ), geb. te Amsterdam 4 Nov. 1732,
sterft aldaar 13 Mrt. 1775, president-schepen te Amsterdam, Commissaris der kleine
zaken, kolonel der burgerij, huwde 20 Apr. 1756 L o u i s a J o h a n n a baronesse
L a m p s i n s , geb. te Middelburg 4 Dec. 1732, stierf in den Haag 16 Nov. 1796.
Hun zoon C o r n e l i s G e r a r d w e r d 7 Juni 1829 geadeld.
van Beurden

[Wijbinga, Theodorus]
WIJBINGA (Theodorus), geb. te Leeuwarden, werd in 1650 ingeschreven als theol.
student aan de hoogeschool te Utrecht en was in 1652-56 predikant te Beers c.a.,
in 1656-1665 te Ferwerd, waar hij 21 Mrt. 1665 overleed. Men vindt van hem een
nederlandsch vers in P a u l u s M e n s o n i s , Thien Sin- en Spreukrijke Predicatiën
(Leeuwarden 1658) en in G e l l i u s B o ë t i u s , De Prophetische Duyve (Leeuwarden
1660) I; een latijnsch vers in S i x t u s B r u n s v e l d t , De Spiegel der Zonde
(Leeuwarden 1662) en F. E l g e r s m a , De Herder Israëls (Leeuwarden 1670).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
177, 536.
Wumkes

[Wybrandtsz, Reinier]
WYBRANDTSZ (Reinier), een enkele maal toegenaamd Wybma, geb. omstreeks
1570-71, overl. te Amsterdam 1 Nov. 1645, doopsgezind leeraar. Waar hij geboren
werd, is niet met zekerheid bekend. Het door hem zelf bijgehouden Memoriaal in
het Doopsgezind Archief te Amsterdam (zijnde het lidmaten- en notulenboek der
o

Waterlandsche Gemeente sinds 1612) begint aldus: ‘A . 1605 omtrent May ben ick
Reynier Wybrantsen van Hoorn alhier tot Amsterdam gecomen metter wone’. In
o

hetzelfde archief (Inv. I, n . 663) bevindt zich evenwel een brief dd. 23 Mei 1605
van Reinier Wybrandtsz te Workum aan den leeraar Hans de Ries, waarin
eerstgenoemde een verklaring geeft van het woord ‘Ecclesia’ en van ‘mensch en
menschheid’ en ‘God en Godheid’ (vgl. Doopsgez. Bijdragen 1903, 72). Uit een en
ander is wellicht te concludeeren, dat Reinier Wybrandtsz te Hoorn geboren was
en omstreeks Mei 1605 van Workum naar Amsterdam verhuisde. In dit verband is
het merkwaardig, dat in 1619 te Workum als lid der Doopsgezinde gemeente
voorkomt een W y b r a n d t W y b e s z , die zijn vader zou kunnen zijn (Inv. IIb, 667;
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Doopsgez. Bijdragen 1903, 79). Te Amsterdam behoorde Reinier Wybrandtsz tot
de Waterlandsche gemeente, de gematigdste en tevens de talrijkste der
Doopsgezinde gemeenten aldaar. Hun leeraar was Lubbert Gerritsz (dl. VIII, kol.
596), op wiens sterfbed Reinier Wybrandtsz als voorganger werd bevestigd (dus
o
niet ‘in vollen dienst’, zooals gebruikelijk was): ‘A . 1612 den 17 Januarij van Lubbert
Gerritsen op sijn cranckbedde op een dingdach s' avonts omtrent 4 uuren
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int Leerampt bevestigt nae dattet bij de gemeente also besloten was en waren daer
present Hans de Ries als leeraer, Freerck Jacobsz, Cornelis Symonsz, Jan P.
Vreelandt, Dirck de Cuyper als dienaers, met noch vande voornaemste brn Claes
C. Anslo, Cornelis Albertsz, Jan Munter en Willem Dirxen’. Vier dagen daarna
overleed Lubbert Gerritsz in tegenwoordigheid van zijn schoonzoon Jacob Theunisz
(zie art. Roscius in dl. VIII, kol. 1272) en van Reinier Wybrandtsz. In het Doopsgezind
archief (Inv. II. 1179) worden nog de verklaringen bewaard van verschillende
personen, waarbij deze de klachten intrekken, welke zij tegen Reinier Wybrandtsz
hadden ingebracht (11-12 Mei 1612). Korten tijd was laatstgenoemde de eenige
leeraar der Waterlanders te Amsterdam, aangezien Dirck Pietersz van Nierop (dl.
VIII, kol. 1216) ook juist te voren was overleden. Al spoedig echter werden naast
Reinier Wybrandtsz te Amsterdam als leeraren beroepen Pieter Andriesz Hesseling
(dl. VIII, kol. 757), Cornelis Claesz. Anslo (dl. I, kol. 153) en Nittert Obbesz (dl. VIII,
kol. 1231), van welke de laatste evenwel niet bevestigd werd. Reinier Wybrandtsz
gold onder zijn ambtgenooten als zeer gematigd, doch won het van hen in
geleerdheid, aangezien hij zoowel Grieksch als Latijn kende. Met Pieter Andriesz
en Nittert Obbesz stelde hij in 1616 een geschriftje samen tegen de zg. Afgedeelden,
getiteld Vreede-schrift of eene Christelijcke Vermaaning etc., weldra gevolgd door
een Noodwendige Verklaaringe etc. (Amst. 1616) van dezelfde schrijvers. Reinier
Wybrandtsz behoorde ook tot de leeraren, die in 1618 over de kwestie met den
voorganger Rippert Eenkesz (dl. VIII, kol. 457) te Workum moesten oordeelen en
diens schorsing uitspraken. In zijn ambtstijd valt verder de bekende strijd met Nittert
Obbesz, die sociniaansche gevoelens voorstond. Men zie over dezen strijd uitvoeriger
de art. Obbesz en Jan Theunisz. In dit verband schreef Reinier Wybrandtsz met
zijn ambtgenooten Pieter Andriesz en Cornelis Claesz Anslo Apologie ofte
Verantwoordinghe (Amst. 1626), doch hij trad zelf in de kwestie niet zoozeer op den
voorgrond. Tevergeefs wendde zich nog in Jan. 1629 Nittert Obbesz met enkele
medestanders tot Reinier Wybrandtsz c.s. om herstel in den dienst van het Woord.
Op lateren leeftijd schreef Reinier Wybrandtsz Catechis, dat is: onderuijsinge in de
Christelijcke Religie, zijnde eene Verklaringe van het Symbolum der apostelen
gestelt bij vrage, ende antwoorde etc. (Amst. bij Denijs van der Schuere 1640, 2de
dr. ald. 1640, 3de verminkte dr. ald. 1672), dat door zijn geloofsgenooten zeer
gunstig werd beoordeeld.
Reinier Wybrandtsz schijnt van beroep glazenmaker geweest te zijn, althans in
een zich op het Doopsgezind archief bevindend stuk uit het jaar 1618 wordt hij
aangeduid als ‘R.W. Glasemaker, woonende op die nieuwe singel in St. Lucas’ (Inv.
IIb, 659; Doopsgez. Bijaragen 1903, 63). Volgens het Kohier van den
Tweehonderdsten Penning voor Amsterdam over 1631 (uitg. Frederiks) werd zijn
vermogen in laatstgenoemd jaar geschat op ƒ 14.000 en woonde hij op de
Heerengracht bij de Bergstraat (blijkbaar hetzelfde adres als in 1618). Hij overleed
volgens het Memoriaal te Amsterdam den 1sten Nov. 1645 des nachts tusschen
12 en 1 uur in tegenwoordigheid van zijn schoonzoon Lubbert van Diephout en van
de leeraren Hendrik Jacobsz Rooleeuw, Jacob Cornelisz van Dalen en Jacob van
Loosdrecht. Zijn opvolger Denijs van der Schuere memoreert, dat hij omstreeks Mei
1646 kwam wonen ‘n het huys daer Reynier Wybrandtsz in gestorven was’.
Meergenoemd Memoriaal voor Reinier Wy-
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brandtsz van de handelingen bij de Dienaren en .... van de handelingen van de
Gemeente werd door den schrijver gedurende zijn ambtsbediening nauwkeurig
bijgehouden en bevat een schat van gegevens omtrent de leden der Waterlandsche
gemeente te Amsterdam.
Het proefschrift van den voorganger Dr. Johannes Verlaen (dit deel, kol. 1196)
is opgedragen aan Reinier Wybrandtsz en Cornelis Anslo ‘viris in variarum
scientiarum ac facultatum cognitione peritissimis ac summe eruditis’.
Den 17en Jan. 1621 hertrouwde Reinier Wybrandtsz te Haarlem als weduwnaar
met G r i e t j e of M a r g a r e t h a W i l l e m s d r (ondertrouwd te Amsterdam 18
Dec. 1620), een dochter van Willem Gijsbertsz, brouwer ‘in de 2 haringen’ op het
Spaarne te Haarlem, en diens vrouw Geertje Dirksdr. Haar zuster Elisabeth Willemsdr
was in Sept. 1616 aldaar met den haarlemschen brouwer Eduard (of Jede) Jacobsz
Feitama getrouwd (zie dl. VIII, kol. 536), terwijl een andere zuster Aefje huwde met
den brouwer Cornelis Boudewijnsz van Lookhorst. In het protocol van den
amsterdamschen notaris J. van Loosdrecht komt ‘Grietje Willems wed. Reinier
Wybrandtsz’ verscheidene malen voor te samen met leden der familie Feitama (o.a.
1976, fo. 51, dd. 26 Mrt. 1646); ziek te bed liggende ten huize van Eduard Sybrandtsz
Feitama (dl. VIII, kol. 535), dienaar bij de Waterlandsche gemeente te Haarlem,
testeerde zij nog dd. 12 Aug. 1648 ten overstaan van den haarlemschen notaris
Vechter Hasewindius (189, fo. 74) en overleed blijkbaar kort daarop.
Reinier Wybrandtsz had uit zijn eerste huwelijk twee kinderen, nl. J a n
R e i n i e r s z , geb. omstr. 1605, student in de philosophie te Leiden 23 Mrt. 1622
(vriend en studiegenoot van Vondels jongeren broeder Willem), doopsgezind gedoopt
te Amsterdam 16 Mei 1622, ging echter kort daarna tot groot verdriet van zijn vader
tot het Katholicisme over (een enkele maal wordt hij in de literatuur met zijn vader
verward) en was later als apotheker gevestigd ‘In 't St. Janshooft’ op den Nieuwendijk
te Amsterdam; M a r i t t i e R e i n i e r s d r , geb. te Amsterdam omstr. 1610,
doopsgezind gedoopt aldaar 29 Aug. 1627, overl. na 1659, ondertrouwd te
Amsterdam 15 Oct. 1627 met den apotheker Lubbert van Diephout, woonachtig op
den Nieuwendijk ‘In de Witte Roos’ (zoon van Lubbert van Diephout Sr. en Anna
Jordaens), med. stud. te Leiden 30 Mei 1622, in 1639 diaken bij de Waterlandsche
gemeente. Uit dit huwelijk stamde o.a. Reinier van Diephout (dl. VIII, kol. 392). In
het Memoriaal vindt men nog vermeld, dat dd. 16 Dec. 1640 gedoopt werd ‘Aeltgen
Wybrants de moeder van Wybrant Reyners, glasemaker bij de Noorderkerck, is
afgedwaalt geweest’. Wellicht is dit familie van Reinier Wybrandtsz.
Het portret van Reinier Wybrandtsz werd geschilderd door Jacob Adriaansz Backer
(wiens vader Adriaan Tjerksz van 1626-27 dienaar was geweest bij de Waterlandsche
gemeente der Doopsgezinden te Amsterdam, zie Oud-Holland 1926); naar dit portret
vervaardigde Sal. Savery een kopergravure. Bij Schijn-Maatschoen komt een portret
voor van Reynier Wybrandtsz naar een gravure van A. van Buysen en met een
bijschrift van Adr. Spinniker.
Zie: S c h i j n -M a a t s c h o e n , Geschiedenis der Mennoniten II, 494 e.v., en
verdere doopsgezinde literatuur; d e H o o p S c h e f f e r , Inventaris Doopsgezind
Archief I, no. 663, II, 1179. 1366, 2931. IIb, 652 e.v.; Doopsgezinde
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Bijdragen, register i.v.; Memoriaal voor Reinier Wybrandtsz in het Doopsgezind
Archief te Amsterdam; d e H o o p S c h e f f e r , Catalogus Doopsgezinde Bibliotheek
II, 289, 322; B o e k e n o o g e n , Catalogus Dpsg., 256; S t e r c k , Oorkonden over
Vondel en zijn kring, 52; Jaarboek Amstelodamum (1928), 79 e.v.; K u r t B a u c h ,
Jacob Adriaensz Backer, 92; Huwelijks-inteekenregister van de Pui in het Gem.
Archief te Amsterdam; De Vrije Fries (1925), 54 e.v.; G. K a l f f , Studiën over Ned.
dichters der 17e eeuw (2e dr. 1915), 110; W. S t o e d e r , Geschiedenis der
pharmacie in Nederland (1891), 90; Prot. Not. Jacoh van Bosvelt in het Gem. Archief
te Haarlem (dd. 18 en 20 Juni 1644), 169; art. Rooleeuw in dl. VII van dit
woordenboek.
Wijnman

[Wijckersloot, Aloysius van]
WIJCKERSLOOT (Aloysius v a n ), geb. 22 Sept. 1683 te Utrecht, kwam om op de
reis naar Zuid-Amerika 9 Aug. 1717. Na in Emmerik gestudeerd te hebben trad hij
in 1701 in de Sociëteit van Jezus om achtereenvolgens te Maastricht en te Roermond
als leeraar werkzaam te zijn. Na te zamen met P. Nicolaus Valckenborgh zijn derde
proefjaar te Lier volbracht te hebben ontvingen zij beiden verlof zich te wijden aan
het beschavingsen bekeeringswerk der Indianen in de missie van Chili. In 1717
aanvaardden zij de groote en gevaarlijke reis; doch door een storm overvallen
overleden zij beiden door schipbreuk.
Zie: Précis historiques (1879), 148; S o m m e r v o g e l , VIII, 374.
Kleijntjens

[Wijk, Johannes Abraham Gerth van]
WIJK (Johannes Abraham G e r t h v a n ), geb. te Wijk bij Duurstede 27 Aug. 1837,
overl. te 's Gravenhage 23 Dec. 1907. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid
en werd predikant te Eemnes-binnen 18 Aug. 1861, te Kampen in Juli 1866, te
Groningen in Aug. 1872, te 's Gravenhage in 1874; emeritus 1 Mei 1902. Hij werd
21 Juni 1859 doctor in de godgeleerdheid op: Specimen historico-theologicum,
exhibens historiam ecclesiae Ultrajectinae Romano-Catholicae, male Jansenisticae
dictae (Traj. ad Rh. 1859). Nog in 1890 schreef hij over hetzelfde onderwerp in de
Stemmen voor Waarheid en Vrede (1890, 1227 enz.): De hoop der bisschoppelijke
klerezie in 1774 verijdeld. Zijn afscheidspreeken te Kampen, Groningen en 's
Gravenhage zijn uitgegeven, evenals de preek, in 1901 gehouden toen hij 40 jaar
predikant was, en enkele andere gelegenheidsreden. Hij was medeoprichter van
de Unie ‘De school met den Bijbel’, en heeft veel voor het bijzonder onderwijs
gewerkt. Bekend is zijn omwerking van J.A. W y l i e 's Geschiedenis van het
Protestantisme (Leid. 1884-1889), en van K u r t z ' Leerboek der Kerkgesch. (1904).
Uit laatstgenoemd werk ontwierp hij een Examinatorium in de kerkgesch. In
H e r z o g 's Realencyclopaedie (1883 en 1903) leverde hij artikelen over de
Jansenisten en de Holl. Kerkelijke Statistiek, Is. da Costa, het Haagsche
Genootschap en ‘Christo Sacrum’; ook vele bijdragen in verschillende tijdschriften,
en enkele andere werkjes. Onder zijn toezicht verscheen een nieuwe uitgave van
F l a v i u s J o s e p h u s , Joodsche Oudheden (Leid. 1884-87) en een vertaling van
J. C u m m i n g , De Gesch. der aartsvaders (1896).
Zijn portret komt voor in De Schatkamer (1908), 16.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. III,
229-231; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 119, (1910) Bijl., 155, (1912) Bijl., 148,
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(1914) Bijl., 152; Brinkman's Catalogus van boeken, enz. (1850-82), 414, (1882-91),
190, 277, (1891-1900), 163, 241, (1901-10), 341, 586.
Knipscheer
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[Wylich, Christoffel van (1)]
WYLICH (Christoffel v a n ) (1), heer van Huet, Grubbenvorst en Baersdonck, overl.
18 Juni 1521, begr. te St. Agatha bij Cuijck, zoon van Gadert (die volgt) en J u t t a
v. B y l a n t , was oppermaarschalk, bezwoer 1451 met hertog Ernst Johan van Cleef
de privilegiën der kerk te Emmerik, was drost van Gennep 1489-1521, kwam 1489
en 1490 voor in een geschil tusschen de abdij Grafenthal en de schepenen van
Goch, wegens de latenschappen in der Leempt, bezegelde 1510 de landsvereeniging
tusschen Gulik, Cleef en Berg, huwde met L y f f a r d S c h e n k v a n N y d e g g e n
(overl. 29 Aug. 1484, begr. te St. Agatha bij Cuijck), dochter van Johan, drost van
Middelaer, en Irmgard van Schoenauwen. Zijn zoon Otto volgt.
Zie: de eerste twee bronnen bij zijn vader vermeld; R o b e r t S c h o l t e n , Das
Cistercienserinnenkloster Grafenthal zu Asperden, oorkonde no. 309; M.J.
J a n s s e n , Grafzerken in de kloosterkerk te St. Agatha bij Cuijck in Publ. de la soc.
hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1900), 138-140; H. F e r b e r , Das
Geschlecht Schenck von Nydeggen in Maasgouw (1898), 64.
Verzijl

[Wylich, Christoffel van (2)]
WYLICH (Christoffel v a n ) (2), heer van Huet, Gronstein, Grubbenvorst en Lottum,
raad en drost in der Hetter, overl. 1590, zoon van Otto (die volgt) en E l i s a b e t h
v a n B u d e r i c h , beschreven tot bijwoning der vergadering van het Overkwartier
in 1555, werd 30 Juni 1557 als erfgenaam zijns vaders met de halve hooge
heerlijkheid Grubbenvorst, met Baersdonck en Wamel beleend. De heerlijkheid
Lottum, welke aan het St. Quirinusstift te Neuss behoorde, werd door de abdis van
genoemd stift Christina van Veltbruggen aan hem verkocht. Den 17. Nov. 1563
kreeg Johan van Wittenhorst, als drost van het land van Kessel last om op 4. Dec.
met de commissarissen van het Hof te Arnhem, Derck Deyn en Frederich van
Boeijmer, te Lottum te zijn ten einde de overdracht van de heerlijkheid aan Christoffel
van Wylich bij te wonen. Christoffel schonk in 1565 aan de kerk van Lottum een
klok met zijn naam er op. Den 15. Jan. 1590 verkocht de kerk van Dornick met
voorweten van den ambtman Christoffel van Wylich, heer van Gron(d)stein, Lottum
en Grubbenvorst, aan Adelhard van Goer 2½ pond was, welke deze aan de kerk
uit een straat van af zijn huis tot aan den Hetterdijk schuldig was. Hij was viermaal
gehuwd: 1e. 1550, A n n a , dochter van Philip van Horn, vrijheer van Boxtel en Clara
van Renesse; 2e. J o h a n n a , dochter van Werner van Pallandt, heer van
Bredenbent, en Johanna van Bronckhorst-Batenburg; 3e. C a t h a r i n a v a n
A s s e n d e l f t , weduwe van Willem van Lockhorst; 4e. een onadellijke, bij wie hij
als zoons had: G o d d e r t , rentmeester te Gennep, J o h a n , burggraaf te Halt en
D i e d e r i k , burgemeester van Gennep.
Uit het tweede huwelijk waren de volgende kinderen: J o h a n C h r i s t o f f e l ,
heer van Huet, Lottum, Grubbenvorst en Gron(d)stein, drost in de Hetter en Rees,
werd in 1608 door aartshertog Albert van Oostenrijk tot vrijheer van Wylich en Lottum
verheven en de heerlijkheid Lottum tot oude vrije baronie verklaard, hij stierf 19 Juni
1618 en was gehuwd met Anna, dochter van Willem Quadt van Wickradt tot
Soppenbroeck en van Dorothea van Loe tot Wissen, welke in 1626 stierf; J o h a n n a ,
geb. 1564, huwde 1e. 1581 Diederich van Wylich, heer van Disfort, cleefsch
deurwaarder (overl. 18 April 1587, zoon van Adolf en van Elisabeth van Milendonk);
2e. Roeleman van den Bylandt, heer van Halt en Spaldorp, drost van Gennep
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(overl. 17 Sept. 1624, zoon van Johan, drost van Gennep enz. en van Barbara van
Virmundt); een dochter die met een Quadt van Wickradt huwde.
Zie: de eerste twee bronnen bij Gadert van Wylich; Publ. de la soc. hist. et arch.
dans le duché de Limbourg (1894), 161; Maasgouw (1879), 140, 148, (1881), 559,
(1898), 64, 71; J.S. v a n V e e n , De overgang der heerlijkheid Lottum in het jaar
1563 in Maasgouw (1915), 9-12, 17-20; R o b e rt S c h o l t e n , Beiträge zur
Geschichte von Wissel und Grieth, 97; 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, 258, 299.
Verzijl

[Wylich, Gadert, Goddert of Godfried van]
WYLICH (Gadert, Goddert of Godfried v a n ), heer van Grubbenvorst en Huet, drost
van Gennep, overl. 14 Dec. 1486, begraven te Schledenhorst, zoon van A d o l f ,
heer van Wylich, Diesfort en Huet en van H i l l a v a n H e s s e n , verscheen in
1436 als getuige bij het teekenen van den vrede tusschen hertog Arnold van Gelder
en hertog Amold van den Berg, kwam in 1440 te Strünckede voor; 1443 werd hij
raad van den hertog van Gelder genoemd, 1445 diens gezant en sloot voor hem
den vrede van Brabant; in 1450 vergezelde hij Johan, hertog van Cleef, naar het
heilige land; in 1460 werd hij, als erfgenaam van Aleidis van Baersdonck, met de
halve hooge heerlijkheid Grubbenvorst, het goed Baersdonck en het goed te Wamel
beleend, evenzoo 1465 en 29 Sept. 1473. 25 Juli 1476 stichtte zijn broeder
H e n d r i k met zijn toestemming in de kerk te Dornick de vicarie van St. Nicolaas
en St. Catharina.
Hij was in 1444 gehuwd met J u t t a , dochter van Johan van Bylant tot Halt en
Spaldorp en van Christina van Wachtendonck, welke 1 Oct. 1493 stierf en naast
haar man te Schledenhorst werd begraven. Zijn kinderen waren: Christoffel (l) (zie
hiervoor) en A d o l f , woudgraaf van het Cleefsche woud (overl. 1505) ongehuwd.
Zie: Geschlechtsnachricht von der Familie von Steenhuis und der davon
abstammenden Familie von Wilich; Geschlechts-Tafel der Reichsgrafen von Wylich
und Lottum (beide genealogieën in handschrift in bezit van W. van Wylick te Venlo);
Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1894), 160; R o b e r t
S c h o l t e n , Beiträge zur Geschichte von Wissel und Grieth, 97; Maasgouw (1898),
64.
Verzijl

[Wylich, Otto van]
WYLICH (Otto v a n ), heer van Huet, Grubbenvorst en Grondstein, overl. 4 (of 14)
Juni 1557, begraven te St. Agatha bij Cuijck, zoon van Christoffel (1) (zie hiervoor)
en L y f f a r d S c h e n c k v a n N y d e g g e n , was drost van Gennep 1522-33 en
drost in de Hetter in 1545. Hij werd in 1499 gedurende het leven zijns vaders met
het van zijn vrouw komende goed Rosau beleend; 1515 werd hij met de halve
heerlijkheid Grubbenvorst, met Baersdonck en Wamel beleend, vernieuwde den
eed 14 Jan. 1524, kwam met Caspar van Merwijck in strijd over de heerlijkheid
Grubbenvorst, kreeg scheiding hierover en verkreeg, dat het voortaan weder een
leen zou zijn (dit was een tijdlang gesplitst en gedeeld, beleend door transport van
Caspar van Merwijck 27 Mei 1527, en 12 Sept. 1540, 8 Juni 1545 en 9 Juni 1556);
werd 1535 met Grondstein beleend, werd raad van den hertog van Cleef, was 1537
op den landdag te Nijmegen, teekende aldaar in 1538 in naam der Cleefsche
ridderschap, toen hertog Karel van Gelder Willem van Cleef tot zijn opvolger aannam,
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was in 1541 tegenwoordig bij het huwelijk van Johan van Bueren en Anna van
Wylich.
Hij huwde met E l i s a b e t h v a n B u d e r i c h , erfgename van Grondstein (overl.
3 Juni
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1541), begraven te St. Agatha bij Cuijck, dochter van Adolf en Sandrina Tengnagel,
waarvan Christoffel (2) (zie artikel); L e i f f a r d , huwde 1538 Johan von u. zu Leeradt;
R a b a , huwde 1540 Werner van Palant tot Zelhem; E r m g a r d huwde Dirk van
Boetzelaer, drost van Gennep, erfschenker en drost van Cleef (overl. 1573, zoon
van Dirk en Gertrudis van Goor); J u t t a , geestelijke dochter te Grafenthal 1538,
overl. 9 Maart 1563.
Zie: de eerste twee bronnen bij Gadert van Wylich; Publ. de la soc. hist. et arch.
dans le duché de Limbourg (1894), 160-161; M.J. J a n s s e n , Grafschriften in de
kloosterkerk te St. Agatha bij Cuijck in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché
de Limbourg (1900), 139-140; R o b e r t S c h o l t e n , Das Cistercienserinnenkloster
Grafenthal zu Asperden, 162, 269; 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, 182.
Verzijl

[Wylick, Johan Jacob Anthon van]
WYLICK (Johan Jacob Anthon v a n ), geb. te Kessel (Limburg) 10 Mei 1803, overl.
aldaar 26 Juni 1879, was de zoon van H e r m a n v a n W y l i c k en A n n a M a r i a
H e r m a n s . Hij werd opgeleid voor de gemeente-administratie en werd 26 Dec.
1830 door den gemeenteraad van Kessel tot secretaris gekozen. Koning Leopold
I van België benoemde hem 14 Oct. 1836 tot burgemeester, hij bleef tevens
secretaris.
Op 1 Juni 1849 werd hij in het kiesdistrict Kessel door de eigenerfden tot lid der
Provinciale staten van Limburg gekozen. Na de invoering der provinciale wet werd
hij, nu in het district Venlo, als zoodanig 3 Sept. 1850 herkozen, maar daar hij 27
Aug. te voren in het district Roermond tot lid van de Tweede Kamer gekozen was,
nam hij in het begin van 1851 als lid der Staten ontslag, daar hij beide betrekkingen
onvereenigbaar achtte.
In de Kamer sloot hij zich aan bij de roomschkatholieke partij, die meestal met de
liberalen medeging. Op 24 Dec. 1850 drong hij aan op vermindering van de
belastingen op de eerste levensbehoeften.
Toen de Kamer ingevolge de Aprilbeweging ontbonden werd, werd van Wylick
met een kleine meerderheid vervangen door Strens (dl. VII, kol. 1188), een der
leden van het afgetreden ministerie-Thorbecke.
Zoodra er in het district Venlo een Statenvacature kwam, werd hij opnieuw als lid
gekozen, en wel op 18 Juni 1854, terwijl hij in de eerste vergadering die hij bijwoonde,
op 5 Juli d.a.v., door zijn medeleden tot lid van Gedeputeerde staten van Limburg
gekozen werd. Hij is hiermede tevreden geweest, en is niet meer als candidaat voor
de Tweede Kamer opgetreden. Natuurlijk moest hij ontslag nemen als burgemeester
en secretaris. Hij werd geregeld in beide genoemde ambten herkozen, totdat hij
wegens den staat zijner gezondheid bij zijn periodieke aftreding in Juli 1874 verzocht,
niet meer voor een herkiezing in aanmerking te komen, terwijl hij als lid der Staten
om dezelfde reden ontslag nam in Mei 1876.
Hij was ongehuwd.
Ramaer

[Wylick, Mathias van]
WYLICK (Mathias v a n ), geb. te Arcen 28 Oct. 1703, overl. te Leuth (Pr.) bij Venlo
15 April 1789, zoon van J a c o b u s en van M a r i a o p W i s s , was professor aan
de latijnsche school te Venray, vervolgens vicarius in het cistercienserinnenklooster
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Grafenthal-Neukloster te Asperden bij Goch en sedert 20 Jan. 1738 pastoor te Leuth
bij Venlo. Volgens een oud gebruik werden nog onder hem tot het jaar 1760 op
Paaschmaandag wittebrood en op St. Joannesdag wijn in de kerk aan de geloovigen
uitgedeeld. Groote reizen, b.v.
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naar den bisschop van Roermond, placht hij te paard af te leggen. In zijn laatste
levensjaren was P.M.G. Tauwel plaatsvervangend pastoor.
Zijn geschilderd portret bevind zich op de pastorie te Leuth en in particulier bezit
te Venlo.
Zie: de doopregisters van Arcen en Velden; 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, 292; M. H u b . H. M i c h e l s
e n J a n V e r z i j l . Genealogie der familie van Wylick (hs.).
Verzijl

[Wijnaendts, Martinus Anne]
WIJNAENDTS (Martinus Anne), geb. te Overschie 16 Nov. 1793, overl. te Delft 15
Mei 1842, was de oudste zoon van W i l l e m W i j n a e n d t s en C a t h a r i n a
A d r i a n a C r i e l l a e r t . Hij volgde zijn vader op als beheerder eener bierbrouwerij.
In 1822 werd hij tot lid van den raad van de stad zijner inwoning gekozen. Op 1 Juni
1824 koos deze hem tot plaatsvervangend lid der Provinciale staten van Holland.
Daar het gekozen lid op 14 Dec. d.a.v. overleed, trad Wijnaendts toen vanzelf als
lid op. In Mrt. 1825 werd hij tot wethouder van Delft benoemd.
Op 4 Juli 1827 werd hij door zijn medeleden uit het zuidelijk deel der provincie
Holland tot lid van Gedeputeerde staten voor dat deel gekozen en dus bedankte hij
als raadslid en wethouder. Op 9 Juli 1838 werd hij door de Staten van Holland tot
lid der Tweede Kamer gekozen. De tijd heeft hem ontbroken om een invloedrijk lid
te worden. Hij behoorde tot de middenpartij, die veel in het autoritaire bewind
afkeurde maar toch de begrootingen en andere wetten, die van den autoritairen
geest getuigden, aannamen.
Daar het lidmaatschap der Tweede Kamer, in tegenstelling met dat van
Gedeputeerde staten, vereenigbaar was met het lidmaatschap van den raad, werd
Wijnaendts bij de eerste vacature in 1839 weder door de delftsche burgerij tot
raadslid gekozen.
In Nov. 1840 ging hij ingevolge de herziene grondwet als Kamerlid naar
Zuid-Holland over.
Hij huwde 26 Jan. 1813 C a t h a r i n a J o h a n n a O v e r g a a u w P e n n i s ,
geb. 27 Sept. 1792, overl. 3 Apr. 1814, en 10 Juli 1816 A n n a E l i s a b e t h
R o s i n a V o e t , geb. 18 Apr. 1798, overl. 28 Aug. 1833. Uit het eerste huwelijk
had hij een zoon, die volgt, uit het tweede 3 zonen en 2 dochters.
Ramaer

[Wijnaendts, Mr. Willem]
WIJNAENDTS (Mr. Willem), geb. te Delft 30 Jan. 1814, overl. te 's Gravenhage 20
Apr. 1884, was de zoon van M.A. Wijnaendts, die voorgaat, en C.J. O v e r g a a u w
Pennis.
Hij studeerde te Leiden, waar hij 6 Aug. 1832 werd ingeschreven en waar hij 19
Nov. 1836 in de rechten promoveerde op een dissertatie getiteld De delictis et
quasi-delictis. Hij zette zich als advocaat te Delft neder en werd 5 Apr. 1844 benoemd
tot griffier bij het kantongerecht te Oud-Beierland. Hij was daar al spoedig de leider
der liberale beweging, die overal om zich heengreep, zoodat er gezegd werd, en
waarschijnlijk met grond, dat ⅞ van het nederlandsche volk liberaal was.
Hij werd 2 Juni 1846 tot lid der Provinciale staten van Zuid-Holland gekozen in
het kiesdistrict Oud-Beierland en, toen ingevolge de grondwet directe verkiezingen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

werden ingevoerd, 9 Dec. 1848 tot lid der Tweede Kamer in het district Ridderkerk.
Hij hield daardoor op lid der Staten te zijn.
Als Kamerlid had hij een belangrijk deel in de totstandkoming der organieke wetten
betreffende staats-, provinciaal en gemeentebestuur.
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Maar toen ingevolge de kieswet de Tweede Kamer ontbonden was en de gemeenten
van den Hoekschen Waard bij het dubbele district Dordrecht gevoegd waren, kwam
hij, hoewel daar candidaat gesteld, bij de verkiezing van 27 Aug. 1850 zelfs niet in
herstemming, maar werden twee bewoners van Dordrecht gekozen.
Hij werd 14 Mrt. 1852 tot burgemeester van Hillegom benoemd. Op 27 Mrt. 1863
werd hij benoemd tot burgemeester van Gorinchem. Als zoodanig verkreeg hij 10
Sept. 1872 op verzoek eervol ontslag. Hij vestigde zich toen te 's Gravenhage.
Hij huwde 6 Apr. 1837 J o h a n n a M a r g a r e t h a v o n B e c k e r a t h , geb. 30
Mrt. 1817, die hem overleefde, en bij wie hij behalve 6 jong gestorven kinderen een
zoon en 3 dochters had.
Ramaer

[Wynants, Arnoldus]
WYNANTS (Arnoldus), geb. te Houthem 8 Oct. 1636, overl. aldaar 21 Febr. 1716,
zoon van G o s w i n u s en A n n a A l a r t s . Hij was licentiaat in de rechten,
raadpensionaris der taten van Limburg en van de landen van Overmaas, te Brussel,
hoog-drossaard en kastelein van het land van Valkenburg (L.), door patenten van
7 Mei 1677, deed als zoodanig den eed 18 Mei 1677 in handen van den kanselier
van Brabant en 22 Mei d.a.v. voor de rekenkamer.
Zie: E u g è n e P o s w i c k , Histoire biographique et généalogique de la noblesse
limbourgeoise I (1873), 336; J o s . H a b e t s , Houthem-St. Gerlach en het adellijk
vrouwenstift aldaar in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg VI
(1869), 64.
Verzijl

[Wynants, Goswinus]
WYNANTS (Goswinus), geb. te Oud-Valkenburg 22 Maart 1626, overl. in 1679,
zoon van G o s w i n u s , licentiaat in de rechten, schepen van Houthem in 1615, en
van A n n a A l a r t s . Hij was eveneens licentiaat in de rechten, advocaat bij den
Souvereinen Raad van Brabant, raadpensionaris der Staten van Limburg en van
de landen van Overmaas, raad bij den Souvereinen Raad van Brabant (bij patent
van 16 April 1668). Na den vrede van Nijmegen, werd hij met den prins de Masmines
naar de provincie Limburg gezonden, om daar, namens den Koning, nieuwe
reglementen, zoowel voor het bestuur als voor den handel van genoemd land, vast
te stellen. Hij was gehuwd met I s a b e l l a A n n a v a n V e e n (geb. te Brussel,
aldaar ged. in de St. Nicolaaskerk 11 Juli 1636), dochter van Ernst en van Petronella
van Caverson. Uit hun huwelijk werden negen kinderen geboren, o.a. Goswinus
Arnoldus (die volgt); P e t r o n e l l a M a r i a , geb. te Brussel, ged. aldaar in de St.
Goedele 29 Oct. 1663, huwde te Houthem 16 Aug. 1682 Paulus Graven, licentiaat
in de rechten, hoogdrossaard en kastelein van het land van Valkenburg (L.) (15 Mei
1696), als zoodanig beëedigd 22 Mei 1696; S u z a n n a C a t h a r i n a , geb. te
Brussel, ged. aldaar in de St. Goedele 22 Maart 1668, overl. te Mechelen 26 Aug.
1743, huwde in de St. Goedele te Brussel 23 April 1691 Joannes Carolus Snoy,
heer van Oirzeele, Weert en Langenhage (geb. te Mechelen, ged. aldaar 13 Febr.
1655 en aldaar overl. 24 Mei 1714), kapitein der cavalerie in dienst van Spanje,
vervolgens schepen en burgemeester van Mechelen; A r n o l d u s H y a c i n t h u s ,
heer van Tweebergen, Quaet-Mechelen, Grimmy en Glabbeeck, geb. te Brussel,
ged. aldaar in de St. Goedele 24 Maart 1671, overl. te Maastricht 27 Aug. 1733,
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was licentiaat in de rechten, kanunnik van de collegiale kerk van St. Servaas te
Maastricht sedert 12 Maart 1696, vervolgens proost van dezelfde kerk 31 Aug. 1719.
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Zie: E u g è n e P o s w i c k , Histoire biographique et généalogique de la noblesse
limbourgeoise I (1873), 336-338; J o s . H a b e t s , Houthem-St. Gerlach en het
adellijke vrouwenstift aldaar in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de
Limbourg VI (1869), 64-65.
Verzijl

[Wynants, Goswinus Arnoldus graaf de]
WYNANTS (Goswinus Arnoldus graaf d e ), geb. en ged. te Brussel 20 Oct. 1661,
overl. te Weenen 8 Maart 1732, begraven aldaar in de St. Stephanus-kathedraal,
zoon van Goswinus (2) (die voorgaat) en I s a b e l l a A n n a v a n V e e n . Hij was
eerst licentiaat in de rechten, vervolgens raad bij den Souvereinen Raad van Brabant
(20 Aug. 1691), maar trad eerst in de maand Juli 1695 in het volle bezit van dat
ambt. Hij weigerde in 1711 het ambt van Raad van State, hem door de Vereenigde
Staten aangeboden, en werd in 1716 aangewezen om deel uit te maken der
samengevoegde rechtslichamen, die bestemd waren om voorloopig den Geheimen
Raad te vervangen. Het volgend jaar werd hij geroepen tot het ambt van presideerend
raad van den Hoogen Raad der Nederlanden te Weenen, welken hij gedurende
vele jaren voorzat. Tot belooning der uitstekende diensten, die Goswinus Arnoldus
de Wynants den Keizer had bewezen, verhief Karel VI hem tot de waardigheid van
burggraaf (bij diploma van 24 Dec. 1721) en tot graaf (bij diploma van 2 Sept. 1727).
De graaf de Wynants was 31 Oct. 1690 te Brussel in de St. Goedele gehuwd met
C h r i s t i n e M a r i e v a n d e n B r o e c k (geb. te Brussel, aldaar ged. in de St.
Goedele 23 Sept. 1667, overl. te Brussel 19 Dec. 1746, dochter van Pierre, ridder,
raadpensionaris en griffier der Staten van Brabant, en van Livine Cornelie de
Vagere),uit welk huwelijk 10 kinderen. Verschillende werken van dezen bekwamen
rechtsgeleerde, die als lid van den Hoogen Raad van Brabant bijzonder uitblonk
door zijn gezond oordeel en door zijn kennis, en die geheimraad van keizer Karel
VI was, zijn bekend, n.l.: Decisiones curiae Brabantiae recentiores (Bruss. 1744);
Traité des charges publiques réelles, personnelles et mixtes, dat handelt over den
oorsprong der beden en lasten in Brabant en over de wijze, waarop zij geheven
worden; Mémoire contenant des notions générales de tout ce qui concerne le
gouvernement des Pays- Bas, opgesteld in 1730; beide laatste zijn handschriften
en bevinden zich in de bibliotheek der universiteit te Gent; Mémoire touchant la
forme du gouvernement politique des Pays- Bas, et des conseils et des officiers qui
en composaient le ministère, dressé par le président Hovinnes en 1662, pour être
envoyé au Roi, dit handschrift, ook berustende in genoemde bibliotheek, is voorzien
van aanteekeningen door de Wynants.
Zijn portret is gegraveerd door F. Pilsen.
Zie: E u g è n e P o s w i c k , Histoire biographique de la noblesse limbourgeoise
I (1873), 335, 337-339; J o s . H a b e t s , Houthem-St. Gerlach en het adellijk
vrouwenstift aldaar in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg VI
(1869), 65-66.
Verzijl

[Wijnants, Jan]
WIJNANTS (Jan), landschapschilder, werd waarschijnlijk geboren te Haarlem omstr.
1630 en stierf naar men meent 18 Aug. 1682. Hij schijnt eerst in Italië geleefd te
hebben, waar meer schilders met denzelfden naam en voornaam schijnen verblijf
gehouden te hebben, hij maakte een studiereis en bezocht ook Rotterdam. Van
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1660 tot 1672 woonde hij in Amsterdam. In 1669 huwt een Jan W. met S u s a n n a
v a n H o o g s t r a t e n , zuster van den schilder Samuel van H. te Amsterdam, maar
Hofstede de Groot meent, dat hij in 1660 huwde met C a t h . v.d. V e e r . Jan W.
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schijnt in Amsterdam in behoeftige omstandigheden geleefd te hebben, hij hield er
een herberg. Na 1677 leefde daar nog zijn weduwe. Zij verdiende er geld met een
kunsthandel en het schoonmaken van schilderijen en stierf waarschijnlijk omstr.
1695. Volgens Houbraken was A.v.d. Velde zijn leerling en uit diens leven en werken
kunnen wij opmaken, dat hij niet later dan 1650 te Haarlem was; dus in dien tijd was
W. een beroemd man. Hij was toen vermoedelijk reeds in zuidelijker streken geweest
en moet toen al veel geschilderd hebben, waarom Hofstede de Groot 1620-25 als
geboortejaar aanneemt, terwijl Bredius meent omstr. 1630-35, In het begin van zijn
loopbaan schilderde W. landschappen, met watervogels door Dirk Wijntrack; tot zijn
vroege werken behooren ook boerderijen en boerenhutten, bogen van poorten,
waarin het architectonische en de stoffage sterk spreken. W. schilderde meest
landschappen met zandheuvels, afdalende langs water met dorre boomstammen,
gewoonlijk links of rechts een boomgroep aan den rand van den middengrond, en
aan den anderen kant een panorama-landschap met heuvels of bergen aan den
horizon; het zijn meest duinlandschappen of herinneringen aan reizen. De stoffage
was gewoonlijk aangebracht door Wouwerman, Lingelbach, A.v.d. Velde, ook wel
Bar. Gael, W. Schellincks, v.d. Helt Stockade; die figuren stelden landlieden, herders,
reizenden of jagers voor. In de latere werken verplaatst zich de stoffage meer naar
het midden. W.'s coloriet is zeer opvallend geelbruin, heller in het zandachtige
gedeelte, met donkere wegen, vergeelde bladen en afgestorven boomstammen.
Zijn italiaansche landschappen (Hermitage) behooren tot zijn later werk en zijn
gedateerd 1675 en 1679.
Naar hem graveerden o.a.: C. Apostool, Ph. Lebas, A. Bloteling, J. de Boissieu,
F.C. Canot, W.v. Kobell, J.A. Darnstedt, F. Dequevauvillers, M.G. Eichler, J.M.
Geissler, G. Greux, J. Mathieu, E.W. Musculus, Niquet, Prestel, J.P. Schweiger,
Weisbrod, Pillement, Guyot, L. Kühn, G.v. Nijmegen, J.H. Wright, B.H. Thier, J.A.
Weiland, Danthemare, A.C. Cramer Hz., Habenschaden, Desaulx, Steingrübel,
Borum, Loos, Dittenhofer, F. Flameng, Riollet, Dupressoir, J. Linnig, Eisenhardt, E.
de Loose, J.L. Raab, J. Graig, L. Ekema, Alleson, Sedelmayer, Auer, B.A.L. Damman.
Teekeningen van zijn hand bevinden zich o.a. te Amsterdam, Rijks Prentenkabinet:
twee heuvellandschappen; Haarlem, Mus. Teyler: landschap (Elswoud), duinen;
München, Prentenkabinet: weg tusschen twee duintoppen; Berlijn, Prentenkabinet:
landschap met jager; Weenen, Albertina: boomen in een park; Maartensdijk, verz.
Lugt.
Dr. Hofstede de Groot heeft den catalogus van W.'s schilderijen samengesteld
in zijn werk over hollandsche schilders, dl. VIII (1923), hierin is ook vermeld waar
zijn schilderijen zich bevinden. H. de G. noemt 713 schilderijen van hem op, verdeeld
als volgt: 1-2 bijbelsche voorstellingen en heiligen in landschap, 3-4 mythologische
voorstellingen in landschap, 5 portret, 6-713 landschappen en wel 6-14 bekende
plaatsen, 15-25 landschappen met vogels door D. Wijntrack, 26-67a landschappen
met op den voorgrond tredende gebouwen, 68-262 landschappen met jagers,
263-290 landschappen met bedelaars en zigeuners, 290A-298 landschappen met
soldaten enz, 299-424 landschappen met vee, 425-632a landschappen met andere
stoffage (ruiters etc.), 633-671 landschappen met andere figuren, 672-713
landschappen zonder aanduiding van stoffage.
Zie: A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstler-
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lexikon II, 908, waar men de belangrijkste oudere literatuur opgenoemd vindt; C.
H o f s t e d e d e G r o o t , Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke
der hervorr. Holl. Maler des XVII. Jahrh. (Esslingen, Paris 1923), VIII; A. B r e d i u s ,
Künstlerinventare G. 635, G. 698, G. 704, G. 1120, G. 1122, G. 1250, G. 1252, G.
1257, Portr. 1341, 1615, U. 1893, U. 1899, G. 2035, G. 2036, U. 2218, U. 291n.;
E.W. M o e s , Aanteekeningen Rijks Prentenkabinet te Amsterdam, afd. schilders;
catalogi van openbare musea, particuliere verzamelingen van schilderijen en
teekeningen.
J.M. Blok

[Wynants, Matthias]
WYNANTS (Matthias), geb. 7 Juni 1643 te Maastricht, overl. 15 Jan. 1709 en
begraven in de St. Servatiuskerk in de kapel van St. Christophorus aldaar, stichter
van studiebeurzen, zoon van P a u l u s en E l i s a b e t h L o u v r i x .
Hij was 16 April 1672 priester gewijd en werd kanunnik van het kapittel van St.
Servaas. Hij verkreeg 23 Maart 1676 de prebende van den bekenden musicus Henri
Dumont en droeg die 10 Juli 1684 weer over aan Jo. Ser. van den Biessen. Bij
testamentaire beschikking van 6 April 1705 en codicil van 6 Jan. 1709 liet Wynants
buiten enkele legaten zijn roerende en onroerende goederen na ten behoeve van
zekere r.-k. maastrichtsche studenten in de wijsbegeerte aan de hoogeschool van
Leuven. Onder de fransche overheersching (1794-1814) werd het beheer der
stichting overgedragen van de pastoors-kanunniken van de kerken van St. Catharina
en St. Jacob aan het curatorium der latijnsche school (21 Jan. 1805). De jaarlijksche
opbrengst bedroeg in dien tijd de som van fr. 3160. De nederlandsche regeering
heeft de stichting Wynants hersteld en 6 Sept. 1819 nieuwe bepalingen voor het
begeven der beurzen vastgesteld. De leuvensche hoogeschool was intusschen
opgeheven en kanunniken-collateurs waren er ook niet meer. Tot bestuurders en
begevers werden nu aangewezen de burgemeester van Maastricht, indien deze
roomsch-katholiek is, of anders het in rang op hem volgend r.-k. lid van het
gemeentebestuur, en de pastoors der twee kerken van St. Matthijs en St. Servaas
dezer stad. De jaarlijksche opbrengst der stichting is sindsdien aanzienlijk
toegenomen, hetgeen daar vandaan komt, dat in verschillende jaren geen
gelegenheid was om het jaarlijksche inkomen ten behoeve van studenten geheel
uit te geven, en het is mede toe te schrijven aan het goede en gelukkige beheer der
fondsen. De bestuurswisseling ten gevolge van den voornoemden
regeeringsmaatregel in 1819, d.i. de overdracht van het beheer door het curatorium
der latijnsche school aan de nieuwe bestuurders, heeft 24 Dec. 1819 plaats gehad.
De genoemde bepalingen van 1819 voor het begeven der beurzen zijn nadien reeds
12 malen van regeeringswege gewijzigd, laatstelijk op 25 Mei 1925. Tegenwoordig
kunnen voor de beurzen in aanmerking komen studenten van de r.-k. hoogeschool
te Leuven, van het seminarie van het bisdom Roermond, van de r.-k. hoogeschool
te Nijmegen en van een nederlandsche hoogeschool, waaraan een r.-.k cursus in
de wijsbegeerte verbonden is; vervolgens studenten van de r.-k. leergangen in
Nederland en van het r.-k. gymnasium of de r.-k. hoogere burgerschool te Maastricht.
Het is zeer billijk geweest, dat men in 1911 bij het benamen van nieuwe straten
alhier den grooten weldoener der r.-k. studeerende jongelingschap van Maastricht
niet heeft vergeten.
Zie: De studiebeurzen in Nederl. Limburg door J. H a b e t s (Venlo 1881); en Publ.
soc. Limb. à Maestricht dl. 68 (1932).
Blonden
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[Wijnants, Nicolaas]
WIJNANTS (Nicolaas), geb. te Loon (Looz), Limburg, 17 Aug. 1756, overl. te
Antwerpen. Hij volgde de militaire loopbaan in Holland. Bij het beleg van Maastricht
werd zijn paard onder hem gedood, 1794. Hij bleef trouw aan Holland. 1806 wierf
de officier Wynants in zijn geboorteplaats soldaten aan voor Holland. Het fransche
bestuur belette hem dit. Na zijn ontslag uit den dienst vervulde hij gedurende eenige
jaren het ambt van burgemeester te Stevensweert en te Heel en Linne. Zijn laatste
levensjaren bracht hij door te Antwerpen.
Zie: D a r i s , Hist. de la bonne ville de Looz, Suppléments, 84-85.
Fruytier

[Wijnants, Petrus]
WIJNANTS (Petrus), geb. te Eersel, N. Brab., priester en later pastoor van de St.
Walburgiskerk of Borchtkerk te Antwerpen, overl. in deze stad 4 Nov. 1576. Hij komt
waarschijnlijk voor op de pastoorslijsten in Graf- en gedenkschr. van Antw. II, blz.
LXXXVIII als Wynants-Torfs en ook op de lijst in Bijdr. gesch. Brabant VII.
C o p p e n s vermeldt, dat hij bij testament van 4 Aug. 1575 vijf beurzen stichtte met
renten en goederen. Drie der beurzen voor de voorbereidende studiën, een voor
de wijsbegeerte en een voor de theologie. Zijn bloedverwanten en de inwoners van
Eersel en Bergeik hadden de voorkeur en de pastoor dezer parochiën het recht van
begeving. Van de twee beurzen, door hem gesticht te Leuven in het armencollge
van Standonk, is niets meer over.
Zie: C o p p e n s . Nieuwe beschr. bisdom 's Hertogenbosch I, 378; S c h u t j e s ,
Gesch. bisdom 's Hertogenbosch II, 231; Analectes hist. eccl. Belg. XXI, 190; V a l .
A n d r e a s , Fasti academ., 237.
Fruytier

[Wijnen, Jan Hendrik]
WIJNEN (Jan Hendrik), geb. 13 Oct. 1838 te Beek (L.), gest. 22 Aug. 1909 te Eisden
(L.), zoon van A d a m , landbouwer, en M a r i a E l i s a b e t h M a r t i j n s .
In het jaar zijner priesterwijding 1864 werd hij aangesteld tot kapelaan in de
arbeidersparochie van St. Mathias te Maastricht en 20 jaren later tot rector van het
halve-weezengesticht de Nieuwenhof aldaar. In 1887 werd hij tot pastoor van
Limbricht benoemd en in 1892 als zoodanig naar Breust-Eisden verplaatst.
Als kapelaan in een groote arbeidersparochie had Wijnen de toestanden in de
maastrichtsche fabrieken leeren kennen. Op de wording van de kinderwet-van
Houten van 19 Sept. 1874 heeft hij veel invloed gehad en in het algemeen is hij een
baanbreker op het gebied der sociale actie van katholieke zijde geweest. In verband
met het wetsontwerp-van Houten omtrent den kinderarbeid in fabrieken, publiceerde
hij in het jaar 1873 zijn bevindingen dienaangaande, eerst in een serie artikelen in
de Maasbode, vervolgens in een brochure, getiteld: De arbeid der kinderen in
fabrieken, onder godsdienstig, zedelijk en stoffelijk oogpunt beschouwd. Hij ging
met het wetsontwerp accoord behalve in zake den leerplicht. Op 19 Jan. 1887 werd
Wijnen met meerdere stadgenooten als getuige gehoord door een
enquête-commissie, benoemd door de 2e Kamer, om den toestand van fabrieken
en werkplaatsen in Nederland, in verband met de wet-van Houten van 1874, te
onderzoeken. In hetzelfde jaar 1887 gaf hij zijn afgelegde verklaringen voor de
commissie ook in een brochure in het licht, getiteld: De arbeiderskwestie. Mijne
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verklaringen voor de enquête-com. afgelegd, nader toegelicht (Maastr.). Zijn moedig
getuigenis en ook die van andere Maastrichtenaren verwekten een stormpje in de
stad. Er verscheen een Open brief aan de enquête-com. door L o u i s R e g o u t ,
industrieel en lid van de 1ste Kamer (Maastr.
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1887), waarin deze verschillende getuigenissen wraakte. Kort daarop heeft rector
Wijnen, benoemd tot pastoor te Limbricht, de stad verlaten. De arbeiderskwestie
had ook nadien nog zijn aandacht, hij schreef daarover een nieuwe serie artikelen
in de Maasbode, insgelijks in brochurevorm verschenen: Moderne toestanden en
het ware volksbelang, overdruk, herzien en belangrijk vermeerderd ('s Grav. 1895).
Wijnen was buitendien onvermoeid werkzaam en zeer bekend op het gebied van
het lager onderwijs. Hij heeft den vennaarden schoolstrijd in Nederland in de eerste
gelederen meegestreden. Zijn artikelen over onderwijs en opvoedkunde in Maasbode,
Tijd, Kath. School en Ons Recht vestigden zijn naam als een der eerste deskundigen
onder de Katholieken. Hij was adviseur van den r.-k. onderwijzersbond in Limburg
sedert 1895.
De Pastoor Wijnenweg te Maastricht is sinds 1 Aug. 1927 een herinnering aan
dezen moedigen strijder en rusteloozen werker.
Overige publicaties: l' Enseignement d' après les principes et ses adversaires
(Maastr. 1869); De pauselijke onfeilbaarheid (Luik 1870); Scheiding van kerk en
staat (den Bosch 1872); De godsdienstleer voor de katholieke jeugd (Maastr. 1891),
Kerkelijke plechtigheden en godvruchtige gebruiken verklaard (2e dr. Nijm. 1898);
Handboek van den katholieken godsdienst (meerdere dr.), in samenwerking met B.
D a n k e l m a n ; Misboekje voor godvruchtige kinderen door G. M e y , in het Nederl.
vertaald; De catechismus bewerkt, in samenwerking met W.A. N o t e r m a n s ;
eindelijk een viertal Bijbelsche geschiedenissen, vertaald in samenwerking met P.
T i m m e r m a n s of alleen (meerdere dr.).
Zie: Limb. Koerier van 24 en 26 Aug. 1909.
Blonden

[Wijs, Bartholomeus Bernardinus de]
WIJS (Bartholomeus Bernardinus d e ), tweede zoon van Herbertus Antonius Michaël,
die volgt, gedoopt te Amersfoort 20 Mei 1755, rentmeester der mansconventen te
Amersfoort, burgemeester van Hoogland, aldaar overl. 1825; hij huwde H e n d r i k a
A p e l d o o r n , geb. 1773, overl. te Hoogland 1820; beiden zijn begraven op Coelhorst
bij Hoogland. Uit dit huwelijk vier kinderen.
Zie: J o a n M u l l e r in Maandbl. Ned. Leeuw XLIV, 58.
van Beurden

[Wijs, Herbertus Antonius Michaël de]
WIJS (Herbertus Antonius Michaël d e ), zoon van G e r a r d , capiteyn luitenant in
het staatsche leger, en M e c h t e l d C a m e r b e e c q . Hij is geboren in 1720,
overleden te Amersfoort 22 Jan. 1803 en begraven in de St. Joris 26 Jan. 1803.
Hij was hoogheemraad van den Bunschoter Veen en Veldendijk, sinds 1760
rentmeester van de polders de Duijst, in 1766 koopman in wijnen en
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woonde in de groote huysinge op de Langegracht, in de Lievevrouwestraat
uitkomende.
Hij huwde te Amersfoort 22 Oct. 1748 met J o a n n a M a r i a R a v e n s b e r g ,
ged. te Amersfoort 't Zand 23 Mei 1724, overl. 16 April 1813, begraven op Coelhorst
onder Hoogland, dochter van Bartholomeus, postcommissaris van 't arnhemsche
Comptoir en Everarda van Minne. Uit het huwelijk de Wijs-Ravensberg negen
kinderen.
Bron: zie bij B.B. de Wijs.
van Beurden

[Wijs, Rogier Cornelis de]
WIJS (Rogier Cornelis d e ), derde zoon van Herbertus Antonius Michaël, hiervoor,
gedoopt te Amersfoort 26 Nov. 1759, overl. op Hoog en Wel bij Amersfoort 14 Oct.
1834; hij was een bekend Patriot en zeer bevriend met den dichter van Eemlands
Tempe, Pieter Pijpers, zijn zwager (zie: P a u w e l s F o r e e s t i e r in Volksalmanak
voor Ned. Katholieken 1862).
Hij was te Amersfoort gehuwd met M a r i a C o r n e l i a H o l l i n g é r u s , geb.
en wonende te Hoogland, overl. aldaar op Molenstein 20 April 1819, Françoisdochter.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
Bron: zie bij B.B. de Wijs.
van Beurden

[Wijtema, Samuel]
WIJTEMA (Samuel), geb. te Groningen in 1840, liet zich 30 Juli 1860 inschrijven
aan de hoogeschool aldaar, studeerde in de medicijnen, promoveerde 4 Febr. 1867
tot dr. med. op verloskundige stellingen, vestigde zich als arts te Nieuwolda (O.),
waar hij 9 Dec. 1891 overleed. Hij was gehuwd met mej. v a n L o o n .
Wumkes

[Wijtsma, Franciscus van]
WIJTSMA (Franciscus v a n ), geb. op het kasteel Obbema-state bij Dokkum, overl.
op Ameland 17 Oct. 1682. Hij noemde zich meestal Franciscus Gerardi en heeft op
verschillende plaatsen van ons land als ijverig zendeling gewerkt. In 1636 trad hij
in de Sociëteit van Jezus. Na een jaar te Doetinchem werkzaam te zijn geweest,
was hij genoodzaakt zestien jaar op het kasteel van Rhoon door te brengen, van
1650 tot 1666, maar wist, gelukkiger dan zijn opvolgers en voorgangers, eenigszins
te ontkomen aan de bezorgdheid van den kasteelheer en werkte met veel vrucht
ook onder de bewoners van de geheele omgeving. Zijn ijver was echter grooter dan
de werkzaamheid, die hem werd toegestaan; en ware het niet dat de Sociëteit zich
verplicht gevoeld had jegens de familie van den ambachtsheer Pieter van Duyvelant,
dan zou zij toen reeds dezen post hebben opgeheven. Eindelijk verkreeg hij een
uitgebreider terrein te Arnhem en oefende hier de zielzorg uit tot in 1671. De laatste
tien jaar zijns levens bracht hij op Ameland door, waar hij de hem toevertrouwde
kudde verzorgde.
Zie: Arch. aartsb. Utr. I, 444, VII, 409; Bijdr. bisd. Haarl. X, 69.
Kleijntjens
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Y.
[Ypey, Leonardus]
YPEY (Leonardus), zoon van M a t t h i j s Y., geb. 23 Dec. 1794 te Leeuwarden en
aldaar overl. 11 Oct. 1836, werd 16 Sept. 1810 als jur. student ingeschreven aan
de hoogeschool te Groningen en promoveerde aldaar op stellingen 13 April 1815.
Hij huwde met E l i s a b e t h M a r i a S a l v e r d a (geb. te Franeker 1798, overl. te
Leeuwarden 24 Dec. 1852), en volgde Daniël Bonifacius van der Haer op als griffier
der Staten
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van Friesland (1832). Hij en zijn vrouw liggen begraven op het kerkhof te Huizum.
Wumkes

[Ysbrantsz., Gerrit]
YSBRANTSZ. (Gerrit), geb. te Poppenbier in Friesland, terechtgesteld te 's
Gravenhage 24 December 1571. Hij was aan boord gekomen van een schip der
Watergeuzen onder kapitein Jan Klaasz. Spiegel om zijn kleeren, die door de
Watergeuzen genomen waren, terug te krijgen. Maar
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dezen antwoordden, dat hij ze alleen kon terug krijgen, als hij een tijdlang op het
schip bleef dienen, zoodat hij dit maar deed. De Watergeuzen zeilden later naar de
hollandsche kust, namen onderweg een boeier, en bij het enteren van een buis
sprong hij met vier anderen daar aan boord. Kort daarna werd hij bij het Vlie door
de Spanjaarden gevangen genomen, naar de Gevangen-
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poort in den Haag gebracht, daar 22 Dec. 1571 gepijnigd en ter dood veroordeeld
met verbeurdverklaring van zijn goederen. Op 24 Dec. 1571 werd hij aldaar onthoofd.
Zie over hem: Algemeen Rijksarchief, Holl. Div. Rekg. 2723, fol. 108 en 375;
Archief Hof van Holland, 5654, fol. 491; S m i t , den Haag in den Geuzentijd, 152.
Vogels
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Z.
[Zee, Hessel van der]
ZEE (Hessel v a n d e r ), Fries van geboorte, van beroep letterzetter, overl. te 's
Gravenhage, omstreeks 1890, kwam op zekeren dag op klompen uit de strafkolonie
Veenhuizen bij den uitgever N.A. Hingst te Heerenveen en vroeg om werk. Zoo
kwam hij aan de letterkast. Hij werd tooneelschrijver in de friesche taal, wiens werk
jaren lang zeer gezocht was. Zijn blijspel De Alde Jas (Frentsjer 1866) beleefde
zeven drukken en is op bijna alle dorpen in Friesland opgevoerd. Verder verschenen
van hem: De Kaertlidster fen Gritsebûrren (1868); It wiif út to arbeidzjen (1871); It
Nichtje fen de Kastelein of Abbeline de greate bandyt (1878); Thomas en Tsiamke
of de mislokte reis nei Noard- Amerika (2e pr. 1881); Falentijn de Skjirresliper (1882),
die ook alle werden herdrukt.
Zie mijn opstel: Needgjalp fen in Frysk Toanielskriuwer in Frisia (1927), 306.
Wumkes

[Zeeland, Jan Frans van]
ZEELAND (Jan Frans v a n ), trappist, geb. 15 Febr. 1828 te Geldrop, overl. in het
Trappistenklooster van St. Remigius bij Rochefort 2 Febr. 1893. Als kind was hij
reeds zeer godsdienstig en verlangde nog zeer jong naar vasten en boetedoening.
Eerst wilde hij zijn vader behulpzaam zijn in de weverij in plaats van te studeeren.
Hij verlangde dit slechts om zijn ouderen broeder gelegenheid te geven zich op de
studie toe te leggen. Deze werd lid der Sociëteit van Jezus en missionaris in Amerika.
Op aandrang zijner ouders ging Jan Frans de latijnsche klassen volgen in het
gymnasium te Gemert 1846. Tijdens de vacantie bezocht hij steeds het
Trappistenklooster van Achel aan de belgische grens. Wegens zijn tengere, zwakke
gestalte had men bedenken om hem in het klooster op te nemen. Eindelijk werd hij
aangenomen en 14 Sept. 1848 ontving hij te Achel, met het boetekleed der
Trappistenorde, den kloosternaam van pater Pius. Gedurende 40 jaar was hij een
voorbeeld in het nauwkeurig volbrengen van alle voorschriften zijner orde. De
nederige man was na zijn priesterwijding, 27 Maart 1853, in la Trappe van Achel
werkzaam als novicenmeester en supprior. 1885 werd hij supérior van de nieuwe
stichting van Achel, het Trappistenklooster van Echt en ondervond aldaar de groote
moeilijkheden verbonden aan iedere nieuwe stichting. 1889 werd hij tot zijn groote
vreugde ontheven van het bestuur en gezonden naar het nieuw gestichte
Trappistenklooster St. Remigius te Rochefort in de Ardennen, waar hij als supprior
en novicen-meester werd aangesteld, niettegenstaande hij zoo graag als gewoon
monnik wilde leven. Na een kortstondige ziekte en verblijf van vier jaar overleed hij
aldaar.
Fruytier

[Zelhorst, Matthias]
ZELHORST (Matthias), geb. in Gelderland 1586, overl. te Dusseldorf 1645. Katholiek
opgevoed, omhelsde hij het Calvinisme en volgde de colleges
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van Sybrand Lubbertz., professor der theologie te Franeker. Hij telde 28 jaren, toen
hij in 1614 in het voormalig graafschap Zutphen, te Hengelo en Zelhem tot predikant
benoemd werd, waar hij zich met nauwgezetheid van de hem opgedragen
Evangeliebediening kweet. Hij verwierf zich daardoor bij zijn kudde en zijn
‘medebedienaren des goddelijken woords’ een ware hoogachting. Met de Katholieken
vermeed hij iederen omgang en de priesters waren voor hem een voorwerp van
afkeer en deernis. Spoedig werd Z. tot inspector der zutphensche classis benoemd.
Maar in 1636 begon een ommekeer in hem plaats te grijpen. In dat jaar werd hij
door een besmettelijke ziekte aangetast, waaraan volgens Gerard Vossius (Epist.,
269) in Leiden in één week 1500 menschen stierven. In dien toestand, te midden
der smarten van dit lichamelijk lijden, begon hij Augustinus en Hieronymus te lezen
‘en - zoo verklaart hij zelf - in het binnenste mijns harten ontstond een groote
verandering door vrees en verschrikking, die mij geheel op zij deden stellen de
vroegere zekerheid, die ik mij zelven gemaakt had door ijdele inbeelding’. Zijn
gewijzigde opvattingvan leer en leven moest groote verandering teweegbrengen in
zijn preeken en spreken. Daardoor kwam hij in botsing met den zutphenschen
predikant, den Vlaming Willem Baudart. Deze gaf hem, toen Z. ‘op zijn Jezuwiets
gepredikt hadde’, een broederlijke vermaning. Na Baudart's dood, was het vooral
de predikant Barend Crucius, die tegen Zelhorst ijverde. Tien jaren lang worstelde
Z. nog eer hij tot een doortastend besluit kwam en Katholiek werd en met hem zijn
geheel gezin. Hij verliet de pastorie van Hengelo, waar hij 31 jaren gewoond had
en begaf zich naar het westphaalsche stadje Anholt, de residentie der katholieke
vorsten van Salm-Salm, om zich later te Dusseldorp te vestigen, in het gebied der
katholiek geworden paltsgraven-aan-den-Rijn, waarhij onder het bestuur van den
Jezuïetenvriend Philips Willem in alle veiligheid kon leven. Openlijk zwoer hij het
Calvinisme af. Hij schreef zijn bekeeringsgeschiedenis onder den titel: Den
catholyckgereformeerden predikant, verthoont de onwederstandelycke redenen,
die hem hebben genootsaeckt te keeren tot den H.R. Catholycken gheloove Mathias
Zelhorst Geldriënsis, enz.
Zijn portret is gegraveerd door Ant. v.d. Goes naar A. van Diepenbeek.
Zie: F o p p e n s , Bibl. Belg. I, 89; Studiën Jg. 7; G. S t a d e r m a n , De overgang
van Ds. M.Z. naar de roomsche religie in 1645 en de gevolgen daarvan in Gelre
XXXI (1928), 17; Taxandria VII (1900), 228.
Kleijntjens

[Zell, Johannes van]
ZELL (Johannes v a n ), Z e l l i u s , Z e l , priester, geb. te Haarlem, zoon van
A d r i a a n , licentiaat in de rechten, en van vrouwe H e l e n a v a n
D u i v e n v o o r d e , dochter van Jacob
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v.D. van Wassenaar, overl. te Antwerpen 21 Aug. 1653, oud 33 jaar en slechts een
jaar priester. Reeds lang te voren, 12 April 1621, schonk heer Jacob van
Duivenvoorde van Wassenaar, rechtens patroon en begever der vicarij aan het
altaar der Zeven weeën in de kerk te Alkmaar, dit beneficie aan den zoon zijner
zuster Helena (Bijdr. bisdom Haarlem XIX, 134).
De priester Joh. v. Zell van Haarlem werd in de St. Jacobskerk te Antwerpen
begraven. Nabij zijn zerk met opschrift en familie-wapen, een gouden ster op zilveren
veld, was ook de grafzerk zijner tante, Henrica van Duivenvoorde, bekend als
weldoenster der St. Jacobskerk. Voor beiden werd achter het hoogaltaar een
monument opgericht. De opschriften dezer monumenten zijn vermeld in: Graf- en
gedenkschriften prov. Antwerpen II, 18, 62; Het Necroloog van Haarlem in De
Katholiek LX, 340 vermeldt den dood van Mr. Joan. v. Zel op 23 Aug.
Fruytier

[Zeper, Dirk]
ZEPER (Dirk), geb. te Leeuwarden 2 Febr. 1803, overl. aldaar 21 Febr. 1881, was
de zoon van P. Zeper (zie beneden) en F e n n a H e s s e l i n c k . Hij nam, toen zijn
vader op leeftijd kwam, diens zaken, van welke de voornaamste een zeepziederij
was, over.
Op 12 Oct. 1843 werd hij tot lid van den raad der stad Leeuwarden gekozen, en
24 Mrt. 1849 werd hij bij Koninklijk besluit tot wethouder benoemd. Op 24 Febr.
1853 nam hij wegens uitbreiding zijner zaken als wethouder ontslag, maar bleef
raadslid. Op 14 Juni 1855 werd hij weder, nu door zijn medeleden, tot wethouder
gekozen, en eindelijk volgde zijn benoeming tot burgemeester van Leeuwarden bij
Koninklijk besluit van 27 Dec. 1865. Op 29 Juni 1871 werd hij met het oog op zijn
gezondheid als zoodanig eervol ontslagen.
Hij was een warm Thorbeckiaan en heeft in het bijzonder in 1848 en 1866 veel
gedaan om de liberale beginselen in Leeuwarden te doen zegevieren.
Hij huwde 29 Juli 1823 D i r k j e B i e n e m a , geb. 26 Febr. 1804, overl. 29 Juli
1871, bij wie hij 4 zonen en 7 dochters had.
Ramaer

[Zeper, Jan]
ZEPER (Jan), geb. te Leeuwarden 10 Nov. 1736, overl. te Hahn (hertogdom
Holstein-Oldenburg) 26 Apr. 1801, was de zoon van D i r k J a n s z . Z e p e r en
M a g d a l e n a W o p k e s . Hij erfde in 1765 een zeepziederij van zijn vader en
stichtte te Lekkum (gemeente Leeuwarderadeel) een oliemolen. Bovendien had hij
een houthandel en was hij eigenaar van een meestoof, wier concessie in 1775
verlengd werd. Het verbouwen van meekrap ging evenwel in Friesland minder
voorspoedig dan in Zeeland, zoodat zij in 1785 stil gezet werd. In de overige takken
van bedrijf was hij gelukkiger.
Hij geraakte bevriend met C.L. van Beyma (dl. VIII, kol. 94) en was met hem een
van gevoelen over de noodzakelijkheid van verandering van het friesche bestuur.
Zij richtten te Leeuwarden een vrijkorps op, hun handteekeningen zijn de eerste in
de akte van oprichting van 23 Juli 1785. Hij steunde van Beyma financieel en nam
deel aan den franeker opstand en aan de bezetting der friesche steden in het
Zuidwesten, doch toen hun legertje teniet ging na de komst der Pruisen in Sept.
1787, vluchtte hij naar Duitschland. Hij zette zich eerst te Altona in Holstein neder,
waar ook zijn vrouw en jongste kinderen heen trokken. Die kinderen bracht hij in
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1788 naar Leer, waar zij door zijn zoon Pieter (die volgt) werden afgehaald. Hij kocht
in het laatst van dat jaar voor 5500 Louis d'or de heerlijkheid Hahn en is daar tot
zijn overlijden blijven wonen, hoewel hij sedert 1795 dik-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

1312
wijls in Friesland kwam. Hij exploiteerde te Hahn de bosschen en venen en had er
een steen- en pannenbakkerij.
Doordat van Beyma hem niet betaalde, verminderde de vriendschap. Na Zeper's
overlijden heeft zijn zoon nog getracht geld van van Beyma los te krijgen, maar ten
laatste heeft hij er een streep door gehaald.
Zeper huwde 19 Febr. 1758 N i e s k e T i c h e l a a r , geb. in 1736 of 1737, overl.
in 1785, bij wie hij een aantal kinderen had. Een dochter huwde te Hamburg.
Ramaer

[Zeper, Pier]
ZEPER (Pier), geb. te Leeuwarden 25 Juni 1761, overl. aldaar 20 Nov. 1845, was
de zoon van Jan Zeper (die voorgaat) en N i e s k e T i c h e l a a r . Hij was werkzaam
in de zaken zijns vaders en heeft, toen deze in 1787 gedwongen was, uit Friesland
te vluchten, die zaken tot 1795 en later beheerd.
Te zijnen huize had in Jan. 1795 de eerste vergadering van het Friesche comité
revolutionnair plaats. Ook wordt gemeld, dat hij in die maand met Feenstra de
vreedzame revolutie te Dokkum geleid heeft.
Te Leeuwarden had die revolutie eerst 10 Febr. d.a.v. plaats. Toen kwam Zeper
met twee anderen in de vergadering van den raad en eischten zij, dat de aanwezige
leden de zaal zouden verlaten. De voorzittende burgemeester van Vierssen
antwoordde: Wij hebben U gehoord, en daarna verlieten allen de zaal, terwijl een
door het comité revolutionnair ingestelde raad onmiddellijk daarna zitting nam.
Hij werd nu door den raad aangewezen als lid van het intermediair bestuur van
Friesland, en in de vergadering der Staten van 19 Febr. speelde zich hetzelfde als
bij den raad op 10 te voren af. Denzelfden dag werd Zeper door zijn medeleden
gekozen tot een der 3 leden van de provinciale rekenkamer.
Toen op 16 Juni 1795 in de steden en grietenijen van Friesland een nieuw, uit 68
leden bestaand bestuur, nu onder den ouden naam Staten, gekozen werd, was hij
een der 6 te Leeuwarden gekozen leden. Hij sloot zich hier aan bij de gematigden
en was een der 25 leden, die met 3 ambtenaren door de Jacobijnen onder aanvoering
van de Bere op 26 Jan. 1796 als lid der Staten werden afgezet; 11 hunner werden
op het Blokhuis gevangen gezet, Zeper en de overigen redden zich door de vlucht
naar Groningen. zij namen de terugkomst van generaal Dumonceau met zijn troepen,
die 23 Jan. Leeuwarden verlaten hadden en naar Groningen getrokken waren, waar,
om eveneens terug te keeren, en namen 11 Febr. weder zitting terwijl de Jacobijnen
verwijderd werden. Na het vertrek der troepen naar Groningen op bevel der
Algemeene staten werden zij 23 Febr. weder afgezet. Zeper behoorde tot de 29
verbannen leden.
In het bestuur der stad Leeuwarden verliep het afzetten, weder zitting nemen en
opnieuw afzetten op gelijke wijze.
Op 22 Juni besloten de Staten, dat 17 hunner, waaronder Zeper, mochten
terugkeeren. De overigen hebben die vergunning eerst in het laatst van 1796
verkregen. Wij vinden Zeper weder in openbare betrekking toen hij 1 Oct. 1802
benoemd werd tot drost van Leeuwarden, d.i. voorzitter van een uit 12 leden
bestaande municipaliteit. Hij bleef drost tot de organisatie der stad ten gevolge van
het decreet van koning Lodewijk van 23 Oct. 1807, toen hij lid der vroedschap werd;
bij Koninklijk besluit van Willem I van 2 Jan. 1816 werd dit lid van den raad van
Leeuwarden. In 1817 werd hij een der 4 burgemeesters en,
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toen in Mrt. 1824 het getal burgemeesters op één teruggebracht werd, tot wethouder
benoemd. Op 6 Sept. 1842 werd hem op zijn verzoek eervol ontslag als zoodanig
verleend.
Hij huwde 11 Juli 1781 N e e l t j e K o o l en na haar dood 11 Juni 1797 F e n n a
H e s s e l i n c k , geb. 4 Jan. 1779, overl. 30 Dec. 1848. Bij de eerste had hij een
zoon, bij de tweede twee zonen.
Ramaer

[Zevener, Walterus]
ZEVENER (Walterus), geb. te Zevenaer 25 Juli 1565, overl. te Keulen 11 Aug. 1607.
Nadat hij reeds den graad van meester in de vrije kunsten behaald had, trad hij in
1585 in de Sociëteit van Jezus. Te Paderborn onderwees hij de klassieke letteren,
te Keulen gedurende negen jaar de wijsbegeerte. Hij stond aan het hoofd van het
keulsche studentenconvict toen het uitbreken der pest de oversten noodzaakte dit
huis te sluiten. Terstond stelde hij zich tot taak de zieken te verzorgen en in de stad
op te zoeken. Een bijzondere belangstelling toonde hij voor de hollandsche schippers,
die bijna den geheelen winter voor Keulen lagen; terwijl de besmetting hem spaarde,
maakten andere kwalen, die hem reeds vroeger herhaaldelijk hadden doen lijden,
een einde aan zijn leven.
Zie: R e i f f e n b e r g , Hist. Soc. Jesu ad Rhen. infer. I, 428.
Kleijntjens

[Zillesen, Cornelis]
ZILLESEN (Cornelis), geb. in 1736, overl. te Rotterdam 25 Mrt. 1828, kwam jong
in het vak der belastingen en werd hoofdgaarder van 's lands middelen eerst te
Schoonhoven en omstreeks 1780 te Schiedam. Hier was hij een van de aanvoerders
der Patriotten en het gevolg van den omkeer was, dat hij verbannen werd. Hij heeft
ruim 7 jaren in de Oostenrijksche Nederlanden en in Frankrijk rondgezworven en
was bevriend met velen van zijn lotgenooten, o.a. met Kraijenhoff (dl. II, kol. 719),
dien hij te Duinkerken, waar hij uitgever was, vooral van zijn eigen werken, leerde
kennen. Toen en later was hij een zeer vruchtbaar schrijver.
Na de revolutie ging hij te Utrecht wonen, hij werd daar secretaris van de hoofdclub
der Patriotten in Nederland.
Krayenhoff, die een graadmeting en een waterpassing voor geheel Nederland
ontworpen had en van 1798 tot 1810 ook uitgevoerd, heeft daarbij van de diensten
van Zillesen gebruik gemaakt.
Op 22 Aug. 1797 werd in de Nationale Vergadering gerapporteerd over een 27
Apr. te voren door Zillesen ingediend voorstel tot de invoering van een algemeen
plan van belastingen. Er werd besloten, niet in dat plan te treden. Op 3 Aug. 1798
kwam bij de Eerste (= onze Tweede) Kamer een adres van hem in, houdende een
plan voor een scheprad-watermolen en een plan tot het droogmalen van
veenplassen, met het verzoek om een molen met twee dier raderen op rijkskosten
te mogen vervaardigen en plaatsen. Ook dit werd afgewezen.
Hij was een volhoudend man. Op 23 Oct. 1799 kwam bij dezelfde Eerste Kamer
een adres van hem in met een plan, waardoor de financiën der Bataafsche republiek
z.i. weder in goeden staat zouden komen. Het bestond in een conversie van de
verschillende soorten schuldbrieven van den staat en wel zoodanig, dat de nieuw
uit te geven obligatiën, nominaal even groot als de bestaande, aan de houders der
rijks obligatiën uitgegeven zouden worden tegen een bijbetaling op de volgende

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

wijze: van de 2% obligatiën van ƒ 375 per ƒ 1000 nominaal; van de 2½% obligatiën
van ƒ 300 per ƒ 1000 nominaal; van de 3% obligatiën van ƒ 250 per ƒ 1000 nominaal;
van de 3½% obligatiën van ƒ 214 per ƒ 1000 nominaal.
De opbrengst zou voor de helft besteed moeten
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worden tot aankoop van obligatiën en voor de andere helft om in de behoefte aan
gereed geld tegemoet te komen. Het was dus iets dergelijks als het zoo geroemde
plan van van Hall van 1844, alleen werd het geld niet vrijwillig, maar door de
schuldeischers van den staat gedwongen opgebracht en daardoor was er geen stok
achter de deur noodig. Het plan werd om advies in handen eener commissie van
12 leden gesteld, die Jan. 1800 adviseerden, het ter zijde te leggen als ruïneus,
onuitvoerlijk en hersenschimmig.
Omstreeks 1800 ging hij te Rotterdam wonen.
Zillesen heeft veel geschreven over waterstaat, geschiedenis des vaderlands en
financiën. C.L. Vitringa is van oordeel, dat zijn geschiedenis der Nederlanden van
weinig waarde is. De biografische woordenboeken noemen hem partijdig, iets dat
bij een warm Patriot vanzelf spreekt. In werkelijkheid is deze partijdigheid volstrekt
zoo groot niet; op blz. 167 van zijn Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden zegt
hij zeer juist over hetgeen op 22 Jan. 1798 geschiedde: ‘Daarop viel de hamerslag
van het vernietigen van een bezworen reglement, vernietiging van alle gewestelijke
souvereiniteiten, stedelijke of andere regeeringen, dezelve veranderende tot
intermediaire of administrative bestuuren, zonder eerst het volk daarin te kennen;
en nogthans juichte het volk der tribune over deze daad van geweld.’
Dit geschiedboek is er meer een van geheel Europa dan van Nederland, en over
hetgeen in de Nationale vergaderingen heeft plaats gehad, wordt weinig
medegedeeld.
Dat zijn werk door sommigen op prijs gesteld werd, blijkt intusschen uit zijn
benoeming in 1783 tot lid van de Hollandsche maatschappij der wetenschappen te
Haarlem en in 1823, dus op zeer hoogen leeftijd, van het Bataafsch genootschap
der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam, en verder daaruit, dat hij in
1775 met goud bekroond werd door genoemde haarlemsche maatschappij voor de
beantwoording eener prijsvraag, door haar uitgeschreven.
Hij schreef: Antwoord op een prijsvraag, uitgeschreven door de Hollandsche
maatschappij der wetenschappen (Haarl. 1775), later uitgewerkt tot: Onderzoek
naar de oorzaaken van de opkomst, het verval en herstel der Vereenigde
Nederlanden (Utr. 1781-84) 6 dln., waarvan het eerste tot titel heeft: Onderzoek
enz. (als boven) der voornaamste oude en hedendaagsche volken; Welmeenende
raad aan mijn vaderland (Dordr. 1785); De eer van het patriotismus der zeven
vereenigde gewesten verdedigd, onder den pseudoniem P h i l a l e t u s B a t a v u s
(Duinkerken 1792); Ontwerp hoedanig der Bataven één en onverdeeld
gemeenebestbestuur, langs grondbeginselen van de regten der menschheid, vrijheid,
gelijkheid en broederschap dient ingerigt te zijn, welk soort belastingen er behooren
ingevoerd te worden (Leiden 1795); Wijsgeerig onderzoek wegens Neerlands
opkomst, bloei en welvaard, het daarop gevolgd verval en wat de nog overgebleven
middelen van herstel zijn (Amst. 1795); Vrije gedagten of aanmerkingen van het
ingeleverde ontwerp der constitutie ter Nationale Vergadering (Leiden 1796);
Aanmerkingen op het Leydsche ontwerp der gewapende korpsen in Holland (Haarl.
1796); Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden van 1793 tot 1798 (den Haag
1798-1803) 6 dln.; Beschrijving van den watersnood van 't jaar MDCCXCIX (Amst.
1800); Wiskundig berekend plan, hoedanig 's lands oude obligatiën, met meer dan
dubbele prijswaarde, door eenige toelage van geld, te verwisselen zouden zijn
(Leiden 1814); Wijsgeerige staathuishoudkunde, bijzonder voor het
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thans vergroote Koningrijk der Nederlanden, met 1 plaat (Rott. 1817); Aanhangsel
daarbij, met 1 plaat (Rott. 1819); Wis- en natuurkundig onderzoek van de oorzaken
der menigvuldige en allerschadelijkste rivier-overstroomingen, welke sedert het jaar
1784, door ijsverstoppingen zijn voorgevallen, voorts van de oorzaken der
bezwarende water-ontlastingen in alle lage landen van het noordelijk gedeelte des
rijks (Rott. 1820); Plan hoe alle rivieroverstroomingen bij open water of ijsverstopping
zouden kunnen worden voorkomen (Rott. 1821); Over den tegenwoordigen
ongunstigen waterstaat in 't noordelijk gedeelte van 't koningrijk der Nederlanden,
met platen (Rott. 1823); Iets over de natuurlijke oorzaken der steeds toenemende
zee-overstroomingen op de kusten der noordelijke deelen onzes rijks (Rott. 1825).
Ramaer

[Zillesen, Frédéric Corneille]
ZILLESEN (Frédéric Corneille), geb. te Middelburg 15 Jan. 1808, overl. te 's
Gravenhage 23 Oct. 1889, was de zoon van Dr. W.J. Zillesen (dl. V, kol. 1174) en
C o n s t a n c e H é l è n e F r é d é r i q u e H a g e m a n . Hij werd 1 Jan. 1824
adelborst 2e, 1 Juli 1825 adelborst 1e klasse, 1 Apr. 1831 luitenant ter zee 2e klasse,
nadat hij reeds 1 Aug. 1827 buitengewoon luitenant ter zee geworden was. Hij was
van 1827 tot 1830 in Nederlandsch Oost-Indië, werd 1 Mei 1828 op het wachtschip
Euridice en 1 Oct. d.a.v. op de korvet Komeet geplaatst. In Sept. 1830 met Koopman
in Nederland teruggekeerd, voeren zij dadelijk de Schelde op. In Dec. 1832 werden
zij, na de vernieling hunner schepen op bevel van Koopman, als krijgsgevangenen
naar Frankrijk gevoerd. 2 Febr. 1833 werd hij benoemd tot ridder 4e kl. d. Militaire
Willemsorde.
Met Ingang van 31 Jan. 1836 werd hij op zijn verzoek eervol uit den zeedienst
ontslagen. Hij vestigde zich toen te Amsterdam, waar hij zich associeerde met A.
de Kock tot het drijven van een commissariaat in verzekering.
Hij werd 1 Mei 1845 lid van het bestuur van het genootschap Natura artis magistra.
Hij had daar een moeilijken werkkring, waarin hij veel goed gedaan heeft. Hij was
van 1861 tot 1871 voorzitter en nam toen ontslag.
Hij werd door de concessionarissen van de Nederlandsche
Rijnspoorwegmaatschappij 15 Juli 1845 benoemd tot een harer directeuren en nam
in hetzelfde jaar van den waarnemenden hoofdingenieur van der Kun (dl. II, kol.
738) de lijn Amsterdam - Utrecht over.
In 1856 werd hij benoemd tot vice-president van het bestuur van genoemde
spoorwegmaatschappij, maar hij nam die benoeming niet aan. Wel nam hij het
volgend jaar die van thesaurier aan. Hij bleef dit tot zijn ontslag als directeur, dat
hem 30 Juni 1883 op zijn verzoek verleend werd. Tegelijk werd hij benoemd tot
honorair directeur met zitting in de directievergaderingen en bevoegdheid daarin te
adviseeren, en met behoud van zijn vast salaris en van vrij vervoer op de lijnen.
Hij was in 1848 president van de Amstelsociëteit.
Hij stichtte met twee anderen de vereeniging het Metalen kruis, waarvan hij lang
bestuurslid was.
Hij was een voor dien tijd geavanceerd liberaal en richtte in 1867 met drie anderen
de kiesvereeniging ‘Burgerplicht’ op, waarvan de bedoeling was, een tegenwicht te
vormen tegen ‘de Grondwet’, welke toen de eenige liberale kiesvereeniging was en
van welke men vond, dat zij te conservatieve neigingen had. Na eenige jaren was
hij van oordeel, dat dit een leerschool voor advocaten geworden was, hetgeen niet
met zijn bedoeling strookte, waarna hij ontslag nam als bestuurslid.
Na het overlijden van Sarphati (dl. VI, kol. 1216)
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werd Zillesen in 1867 voorzitter van de door dezen opgerichte bouwmaatschappij.
Hij heeft zich veel moeite gegeven om het Paleis voor Volksvlijt aan zijn bestemming
te laten beantwoorden. Hij voorzag niet, dat een uit ijzer en glas bestaand gebouw
tot den grond kon afbranden gelijk in Apr. 1929 geschied is, en evenmin, dat het
beheer zoo slecht zou zijn als het later onder Mr. G.A. van Hall was.
Hij woonde in de nabijheid van de Jodenbuurt en was bij de israëlietische bevolking
zeer populair. Zij noemden hem bij uitnemendheid: den christ.
In 1878 verhuisde hij naar 's Gravenhage.
Het Algemeen Handelsblad van 25 Oct. 1889 zegt van hem: ‘Hij was een zeer
eigenaardig type, een ouderwetsche zeeman, die in het burgerleven zijn ouden
zeemansaard niet verloochende.’
Hij schreef met J.H. v a n d e r M e u l e n LCz.: Beschouwingen van den
tegenwoordigen toestand der Amsterdamsche kanaalmaatschappij (Amst. 1867).
Hij huwde 18 Mei 1836 J o h a n n a J a c o b a P o r t i e l j e , geb. in 1809, overl.
27 Febr. 1847, en 29 Sept. 1848 A l e t t a M a r i a V i e r v a n t , geb. 6 Jan. 1826,
overl. 22 Febr. 1867. Bij de eerste had hij 4 kinderen, bij de tweede had hij een
zoon, Mr. H e n d r i k Z i l l e s e n , thans oud-griffier van de Eerste Kamer, en een
dochter.
Ramaer

[Zonsbeek, Petrus van]
ZONSBEEK (Petrus v a n ), geb. te Vlaardingen (gedoopt 5 Dec. 1763), overl. te
Delft 19 Mrt. 1847, was de zoon van F r a n s v a n Z o n s b e e k , afkomstig uit
Ooien en die 23 Juli te voren burger van Vlaardingen geworden was, en A n t j e
M a r i a Q u a c k . Hij werd bijna altijd van Zonsbeek genoemd, zijn doopacte in de
roomsch-katholieke kerk te Vlaardingen spelt den naam van Sonsbeek, maar zijn
overlijdensacte te Delft van Zonsbeek.
Hij was metselaar en aannemer en was in den omtrek, vooral bij zijn
geloofsgenooten, de Roomsch-Katholieken, goed bekend. Dit blijkt daaruit, dat hij
bij de verkiezingen voor de Nationale Vergadering van 27 Jan. 1796 niet alleen in
het kiesdistrict Vlaardingen tot lid gekozen werd, maar ook in het district Wateringen
tot eersten plaatsvervanger. Hij trad ingevolge loting voor Vlaardingen op.
Op 22 Nov. 1796 hield hij een heftige rede tegen de ontworpen constitutie.
Bij de verkiezingen van 2 Aug. 1797 werd hij tot lid gekozen in Vlaardingen en tot
eersten plaatsvervanger in den Haag 2. Hij had, daar de gekozene voor een ander
district optrad, ook voor den Haag lid kunnen worden, maar ook nu besliste het lot,
dat hij voor Vlaardingen zitting zou hebben.
Hij was een der radicaalste leden, hij behoorde tot hen, die onder de aanvoering
van den naaldwijkschen pastoor Witbols (dit dl., kol. 1283) in alles met Vreede (dit
dl., kol. 1245) medegingen. Dat hij evenwel niet tot de onbekwaamsten behoorde,
blijkt uit zijn verkiezing op 14 Sept. 1797 tot lid van de tweede commissie voor het
ontwerpen eener constitutie.
Na den staatsgreep van 22 Jan. 1798 bleef hij lid der vergadering en werd hij
tegelijk een der 7 leden van de derde commissie voor het ontwerpen eener
constitutie. Hun ontwerp, dat spoedig gereed kwam, werd bij een volksstemming
op 23 Apr. 1798 aangenomen en 4 Mei d.a.v. ingevoerd. Op laatstgenoemden dag
werd van Zonsbeek door zijn medeleden in de Tweede (= onze Eerste) Kamer
gekozen.
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Hij was blijkbaar in dezen tijd niet op den voorgrond getreden, anders zou hij
zeker evenals 11 zeer radicale leden der vergadering bij den tweeden staatsgreep
op 12 Juni 1798 gevangen genomen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

1317
zijn. Maar hij werd wel uit de voorloopige constitueerende vergadering geweerd.
Ook werd te Vlaardingen bij de verkiezingen op 15 Juli d.a.v. voor het
Vertegenwoordigend Lichaam niet hij maar een rijk grondbezitter gekozen. In de
steden waren echter nog vele radicalen. Bij een aanvullingsverkiezing op 13 Aug.
werd in het district den Haag 3 Ploos van Amstel gekozen en werd van Zonsbeek
zijn plaatsvervanger. Na lang commissoriaal onderzoek werd op 23 Jan. 1799
besloten, Ploos van Amstel als communist niet toe te laten en nu trad van Zonsbeek
op, die 15 Febr. d.a.v. zitting nam in de Eerste (= onze Tweede) Kamer.
Intusschen was hij 20 Dec. 1798 in den ring Delft tot lid van het bestuur van het
departement van de Delf gekozen. Wegens zijn verkiezing in het Vertegenwoordigend
Lichaam heeft hij hier geen zitting genomen.
Reeds bij zijn periodieke aftreding met ingang van 29 Juli 1799 werd hij in den
Haag 3 op 30 Mei te voren niet herkozen, maar hij heeft nog kans gezien, op 23
Juli de geheele vergadering in rep en roer te brengen. Er was door den president
de Kempenaer (dl. II, kol. 657) voorgesteld, de rekesten van ongeveer 100 personen,
verzoekende het bewind van voor 12 Juni 1798 te herstellen, te doen drukken. Van
Zonsbeek sprak ten voordeele der rekesten. Het lid van Galen merkte op, dat alleen
over het drukken gediscussieerd mocht worden en velen vereenigden zich hiermede,
maar van Zonsbeek bleef doorspreken, waarop hevige woorden vielen. Hoewel tot
drukken besloten werd, hebben deze rekesten geen gevolg gehad.
Hij werd 12 Dec. 1799 tot penningmeester van Delfland benoemd en verhuisde
daarvoor naar Delft. Hij is dit tot zijn overlijden, dus ruim 47 jaren, gebleven. Aan
politiek heeft hij niet meer gedaan.
Hij huwde omstreeks 1790 C o r n e l i a v a n R o o n , geb. 29 Apr. 1758, bij wie
hij een dochter had.
Ramaer

[Zubli, Ambrosius Justus]
ZUBLI (Ambrosius Justus), geb. te Amsterdam 4 Oct. 1751, overl. te Vlaardingen
9 Oct. 1820, was de zoon van P a u l u s Z u b l i en C.G. V e r s t e r . Hij was koopman
te Amsterdam en moest die stad in Oct. 1787 wegens zijn patriotsche gevoelens
verlaten. Ook werd hij uit geheel Holland gebannen. Hij vestigde zich nu te Eemnes
Binnen en hield zich daar met dichten en vertalen bezig.
Toen de omkeer van 1795 kwam, werd hij 28 Mei tot lid der amsterdamsche
municipaliteit, 27 Jan. 1796 in het kiesdistrict Amsterdam 5 tot lid der Nationale
Vergadering gekozen. Hij nam nu ontslag als raadslid. Hij was een zeer gewaardeerd,
onafhankelijk lid.
Op 16 Apr. 1796 stelde hij voor, omdat er naar zijn meening twijfel bestond of het
friesche bestuur wettig gekozen was, een deputatie tot onderzoek daarheen te
zenden. Dat werd aangenomen. Op 28 Apr. 1796 stelde hij voor, de door de
zeemacht gemaakte buitgelden gelijk te verdeelen onder alle schepelingen. Dit
voorstel werd verworpen. Op 2 Aug. d.a.v. hield hij een rede voor het 23 Mei gedane
voorstel van Ploos van Amstel om de heerschende kerk af te schaffen. Hij hoopte,
dat het gevolg der aanneming van dit door een Roomsch-Katholiek gedane voorstel
zou zijn, dat de auto-da-fé's in Spanje afgeschaft zouden worden. Op 5 Aug. werd
het voorstel aangenomen.
Op 23 Aug. sprak hij over de toelating der Joden als burgers en kiezers. Hij achtte
dit overeenkomstig de christelijke leer. Op 29 d.a.v. werd daartoe besloten.
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Op 17 Mrt. 1797 ondersteunde hij het door de constitutie-commissie voorgestelde
artikel, waarin bepaald was, dat alle kerkelijke leeraars van alle gezindten van
rijkswege bezoldigd zouden worden. Dit artikel werd na zeer lange discussiën op
25 Mrt. met 65 tegen 45 stemmen verworpen.
Op 24 Nov. 1796 hield hij een rede tot verdediging van de door de commissie
van 21 ontworpen constitutie.
Op 2 Aug. 1797 werd hij als lid der vergadering niet herkozen, maar hij werd tot
eersten plaatsvervanger gekozen in de districten Arnhem en Amsterdam 2. Toen
de beide voor die districten gekozen leden op 14 Oct. in de 2e commissie voor de
constitutie gekozen waren, had hij voor elk hunner kramen optreden, maar hij
weigerde zitting te nemen, om dezelfde reden als Schimmelpenninck (dl. IV, kol.
1225), namelijk dat hij zag, dat de wagen van staat te veel in radicale richting ging.
Bij de verkiezingen na den tweeden staatsgreep van 12 Juni 1798, op 15 Juli
d.a.v., werd hij in het district Weesp tot plaatsvervanger van het lid van het
Vertegenwoordigend Lichaam gekozen en daar de gekozene voor een ander district
optrad, nam hij 18 Sept d.a.v. in genoemd lichaam zitting. Door zijn medeleden werd
hij in de Tweede (= onze Eerste) Kamer gekozen.
Door een aantal hevige unitarissen werd tegen de verkiezing van hen, en 10
anderen, die voor federalisten gehouden werden, geprotesteerd. Dit had evenwel
geen gevolg.
Bij zijn periodieke aftreding tegen 30 Juli 1799 werd hij 31 Mei te voren niet
herkozen. Hij had nu genoeg van de politiek en nam de hem aangeboden betrekking
van ontvanger der belastingen aan. Dit bleef hij tot zijn dood, laatstelijk te
Vlaardingen. Hij besteedde voortaan zijn vrije uren aan de letterkunde.
Hij huwde in 1801 E.C.M. H o o g v l i e t , die hem overleefde.
Men heeft van hem: Twee bijbelsche dichttafereelen (Amst. 1783, 2e druk 1784);
Hamlet, vertaald naar J.F. D u c i s (Amst. 1786); De edelmoedige dragonder (Amst.
1790); Aan alle regters en geregtshoven, aan alle inwoners van Nederland, aan de
waereld (Amst. 1797); Lierzang aan het Bataafsche volk bij den aanvang van 1798
(Amst. 1798); Gessner of het Zwitsersch huisgezin (Amst. 1801); Lierzang wegens
de ramp van Leyden van den 12 Jan. 1807 (Amst. 1807); Dichttafereelen van den
winter, storm en overstrooming van den jare 1809, in 3 zangen met koren (Amst.
1810); Bij de wederkomst van Lodewijk, koning van Holland (Amst. 1810); Hector,
vertaald naar J.C.J. L u c e d e L a n c i v a l (Dordr. 1814); Hulde aan de Britsche
en Nederlandsche vlootvoogden en helden, bij de overwinning op de Algerijnen den
o

27. Aug. 1816 (Leiden 1816); Nederland verlost a . 1813, in 3 lierzangen (Rott.
1817); verder is zijn Nagelaten poëzy uitgegeven door L. d e J o n g h (Haag en
Rott. 1821).
In de evangelische gezangen der Nederduitsch-hervormde kerk is een door hem
vertaald gezang opgenomen.
Zijn portret komt in silhouet voor op een verzamelblad door een onbekend
kunstenaar.
Ramaer

[Zutphen, Wilhelmus van]
ZUTPHEN (Wilhelmus v a n ), geb. te Rumpt, ged. ald. 29 Mrt. 1707, overl. te Zwolle
28 Juni 1794, zoon van Ds. J o h a n n e s , predikant ald. Broeder van Ds. G e r r i t
J e l i s te Ochten. Hij studeerde theologie en werd in 1730 te Ochten proponent.
Achtereenvolgens werd hij predikant te Oudkarspel 4 Febr. 1731, Almkerk en
Emmichoven
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14 Nov. 1734, Leksmond 1 Dec. 1743, Zwolle 12 Juli 1744 en werd aldaar emeritus
15 Mei 1780.
In 1743 opende hij de Zuid-hollandsche Synode te Delft, in 1749 en 1757, 1769
en 1785 was hij assessor der Overijselsche Synode te Deventer, in 1759 en 1779
praeses der Synode te Zwolle en in 1762 en 1766 en 1774 scriba der Synode te
Kampen.
Hij gaf uit in 1753: Opening wegens het gehouden gedrag omtrent A.v.d. Os te
Zwolle, ten opzichte van diens leerrede over Handel. XVII vs. 11.
Hij huwde te 's Gravenhage in de Nieuwe Kerk 4 Aug. 1739 E v a A g n e t a
M u i l m a n , geb. te St. Anna Parochie 1 Sept. 1703, overl. te Zwolle 26 April 1780,
dochter van Ds. Wigbold (1) (kol. 694) en van D e b o r a U r s i n g a . Uit dit huwelijk
sproten twee jong overleden kinderen.
Zie: Wapenheraut II, 242, III, 53; berichten in Boekzaal.
Regt

[Zuylen, Rogier Adriaan van]
ZUYLEN (Rogier Adriaan v a n ), geb. te 's Hertogenbosch 3 Aug. 1806, overl. te 's
Gravenhage 28 Nov. 1894; hij stamde uit een familie, afkomstig uit Anholt, waarvan
zijn naamgenoot Rogier zich in 1679 het eerst in den Bosch vestigde. Als kind uit
een groot gezin moest hij al spoedig de schoolbanken verlaten en een beroep kiezen.
Hij begon als klerk bij de Provinciale griffie, kwam als zoodanig in 1828 op de
Gemeente-secretarie, waar hij geleidelijk opklom en in 1846 tot commies werd
bevorderd. Het oud-archief der stad 's Hertogenbosch, dat in dien tijd nog niet
geordend en geïnventariseerd was en waarmede hij in 1850 kennis maakte, kon
zijn lust tot geschiedkundig onderzoek en tot letterkundigen arbeid niet ten volle
bevredigen en in 1853 verschenen van zijn hand in het wetenschappelijk tijdschrift
Noord-Brabant de volgende bijdragen: Gerard Abrahams, bijgenaamd Lekkerbeetje;
Iets over het gesmeed ijzeren stuk geschut, genaamd Stuerghewalt; Vonnis tegen
den laster in de 16e eeuw; Vruchtelooze aanslag van Graaf Philips van Hohenlohe
op 's Hertogenbosch in 1585; Christophorus van Vladeracken; De banken van
leening, ook tafelen van leening of lombarden genaamd, hun oorsprong en vestiging,
vooral te 's Hertogenbosch. Aan de ordening van het oud-archief bleef hij zijn beste
krachten wijden, zoodat in 1860 voor rekening der gemeente een door hem
samengestelden Inventaris van het Groot-Archief kon worden uitgegeven. Tot
commies-archivaris aangesteld, ging hij voort met zijn onderzoekingen, waarvan hij
de vruchten neerlegde in den inventaris der Archieven van den stad 's
Hertogenbosch, chronologisch opgemaakt en de voornaamste gebeurtenissen
bevattende (stadsrekeningen van 1300-1800), een lijvig werk in twee deelen en zes
stukken, dat gedurende de jaren 1861-76 bij W.C. van Heusden te 's Hertogenbosch
werd gedrukt. In 1851 werd hij secretaris der plaatselijke schoolcommissie, wat hij
tot 1876 bleef, terwijl hij in 1853 de redactie van de Provinciale Noord- Brabantsche
en 's Hertogenbossche Courant op zich nam; tevens was hij lid van het bestuur der
Koninklijke school voor nuttige en beeldende kunsten. Ook telden vereenigingen
van nijverheid of weldadigheid hem onder haar bestuursleden. In 1877 verliet hij
den dienst der gemeente met pensioen en vestigde zich te Amsterdam. In 1879
nam hij deel aan het 13e Taal- en letterkundig congres te Mechelen en in 1887 op
ruim tachtigjarigen leeftijd woonde hij nog het 20ste Nederlandsche taal- en
letterkundig congres te Amsterdam bij. Hij was lid van verschillende letterkundige
en oudheidkundige genootschappen. Zijn verdiensten als archivaris
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werden ook van hoogerhand ten zeerste gewaardeerd.
Van zijn hand zagen nog de volgende werken het licht: Beschrijving van den
plechtigen intocht der Bossche scherpschutters (1854); Gedenkboek der Koninklijke
school voor nuttige en beeldende Kunsten te 's Hertogenbosch (1859); Naamlijst
en Wapenkaart der leden van de Regeering, de Pensionnarissen, Griffiers en
Secretarissen van 's Hertogenbosch van af 1629 (1863); Beschrijvingen van het
groot en van het klein orgel in de St. Janskerk te 's Hertogenbosch (1863); Lijst der
Schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1265 tot 1794 (1865).
Zie het artikel: Rogier Adriaan van Zuylen in Taxandria II (1895), 102-105.
Verzijl

[Zuylen van Nievelt, Coenraad Jan baron van]
ZUYLEN VAN NIEVELT (Coenraad Jan baron v a n ), geb. te Arnhem 24 Aug. 1779,
overl. aldaar 20 Jan. 1837, was de zoon van Gerrit Willem v.Z.v.N. (1) (die volgt)
en J a c o b a M a r i a W i l h e l m i n a v a n L y n d e n . Terwijl hij in den franschen
tijd nimmer een openbare betrekking heeft willen aannemen, werd hij bereid
bevonden het lidmaatschap der Provinciale staten van Gelderland voor het platteland,
waartoe hij door den Souvereinen Vorst 29 Aug. 1814 benoemd was, aan te nemen.
Hij werd bij de verdeeling over de districten lid voor Heerde-Barneveld. Hij werd 26
Mrt. 1819 benoemd tot hoofdschout der Neder-Veluwe. Op 1 Juni 1821 werd hij als
lid der Staten niet herkozen, maar 1 Juni 1824 koos de ridderschap hem opnieuw
tot lid, terwijl hij 14 Juli d.a.v. door zijn medeleden tot lid van Gedeputeerde staten
gekozen werd. Wegens onvereenigbaarheid van beide betrekkingen verkreeg hij
nu ontslag als hoofdschout.
Ten gevolge van de vermindering van het aantal leden van Gedeputeerde staten
van 9 op 7 werd hij, die in 1825 aan de beurt van aftreden was, in Juli van dat jaar
niet als zoodanig herkozen. Daar zijn hoofdschoutambt tijdelijk door zijn ambtgenoot
van de Over-Veluwe waargenomen was, kon hij als zoodanig weder invallen; dit
geschiedde door de benoeming bij besluit van 9 Febr. 1826. Maar Juli 1827 kozen
zijn medeleden hem opnieuw tot Gedeputeerde en dus verzocht hij weder ontslag
als hoofdschout, hetgeen hem verleend werd. Hij was nu gekozen als lid voor den
facultatieven stand; er waren namelijk van elken stand (ridderschap, steden en
platteland) 2 leden in dit college, de zevende mocht uit elk der rubrieken gekozen
worden.
Daar hij op 1 Juni 1833 weder door het plattelandsdistrict Heerde-Barneveld tot
lid der Staten gekozen werd, was het mogelijk, dat hij ook nu Gedeputeerde bleef.
Hij huwde 21 Aug. 1804 C l e m e n t i a v a n d e r N i e p o o r t , geb. 12 Febr.
1781, overl. 10 Oct. 1847, bij wie hij 4 zonen en 6 dochters had.
Hij werd in 1814 in de ridderschap van Gelderland opgenomen en hem werd in
1822 de titel baron toegekend.
Ramaer

[Zuylen van Nievelt, Gerrit Willem van (1)]
ZUYLEN VAN NIEVELT (Gerrit Willem v a n ) (1), geb. te Arnhem 5 Jan. 1756, overl.
aldaar 8 Apr. 1813, was de jongste zoon van C o e n r a a d J a n v.Z.v.N. en
T h e o d o r a W i l h e l m i n a v a n L y n d e n . Hij werd in 1776 ambtsjonker van
Nijkerk en werd in 1778 in de ridderschap van de Veluwe opgenomen. Hij erfde van
een oom de heerlijkheid Dorth, thans onder Gorsel, en vestigde zich aldaar.
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Hij was een der hoofden van de patriotsche partij in Gelderland en zeer bevriend
met de beide van der Capellens. In Nov. 1785 deed hij in de Staten van Gelderland
het voorstel om den stadhouder
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Willem V uit te noodigen, in hun vergadering te komen ten einde Zijn Hoogheid op
de talrijke misbruiken in de regeering te wijzen. Dit voorstel werd verworpen. Hij
weerde zich ook verder geducht, maar eveneens zonder succes.
In tegenstelling met Holland, waar sedert de stadhouder 15 Sept. 1785 naar Breda
en later naar Nijmegen vertrokken was, en de Staten zich langzamerhand alle macht
hadden aangematigd, terwijl in Utrecht sedert 2 Aug. 1786 en een jaar later in
Friesland twee regeeringen waren, was in Gelderland de partij van den stadhouder
steeds de heerschende.
Van Zuylen verzette zich tegen een publicatie, waarbij het rondloopen met rekesten
in Gelderland verboden werd en bepaald werd, dat geen andere verzoekschriften
zouden worden aangenomen dan die, door ten hoogste 6 personen geteekend en
alleen persoonlijke belangen betreffende. Toch werd deze publicatie 11 Mei 1786
uitgegeven. De maatregelen van den stadhouder te Elburg en te Hattem, waar hij
den officier zijner lijfwacht Dr. A. Dinckgreve, trouwens uit Hattem afkomstig, tot
burgemeester aanstelde, wekten hevige verontwaardiging bij de geldersche
Patriotten. Genoemde stadjes kwamen in opstand, maar werden spoedig door het
stadhouderlijke leger bedwongen.
Nadat de pruisische troepen ons land met vergunning van de Staten van
Gelderland binnengerukt waren, en de Oranjepartij hadden doen zegevieren, werd
van Zuylen beschuldigd van verstandhouding met den vijand en werd hij door de
Staten-Generaal veroordeeld tot een boete van 2000 zilveren dukaten, van zijn
lidmaatschap dergeldersche ridderschap vervallen verklaard en uit de Nederlanden
verbannen. Alle stukken over zijn proces zijn te Amsterdam in 1790 gedrukt en
verkrijgbaar gesteld.
Met het fransche leger kwam hij in Jan. 1795 in Nederland terug. Hij werd dadelijk
tot richter der stad Arnhem benoemd en werd weder lid der ridderschap en der
Staten van Gelderland. Ook vaardigden dezen hem af naar de Staten-Generaal.
Toen de eerste Nationale Vergadering 1 Mrt. 1796 voor de eerste maal bijeenkwam,
was van Zuylen als de eerste afgevaardigde van de eerste provincie in rang voorzitter
der commissie, die namens Hunne Hoogmogenden het bewind aan die vergadering
overdroeg. Hij hield daarbij een treffende rede, die door Mr. P. Paulus beantwoord
werd.
Bij een aanvullingsverkiezing in Oct. 1797 voor de Nationale Vergadering in het
kiesdistrict Zutfen werd hij tot eersten plaatsvervanger gekozen en had hij de
betrekking van lid kunnen aanvaarden daar de gekozene bedankte. Hij bedankte
echter eveneens. Hij wenschte geen politieke betrekking te bekleeden, maar liet
zich eenige jaren later overhalen om het lidmaatschap van het bestuur van het
departement Gelderland, waartoe hij door het Staatsbewind bij besluit van 4 Juni
1802 benoemd werd, aan te nemen. Hij vertegenwoordigde daar het district
Wageningen. Hij werd in 1805 curator der hoogeschool te Harderwijk en bleef dit
tot haar opheffing in Oct. 1811.
Hij schaakte 13 Juni 1778 zijn nicht J a c o b a M a r i a W i l h e l m i n a v a n
L y n d e n , geb. 22 Jan. 1755, overl. 24 Oct. 1784; spoedig werd de vrede met zijn
schoonouders gesloten, want de huwelijksvoorwaarden werden 3 Juli 1778
vastgesteld. Na haar overlijden huwde hij A.M. R o m p , geb. in Juni 1753, overl. 8
Mei 1800. Zijn zoon Coenraad Jan uit het eerste huwelijk gaat hiervoor.
Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles, en komt voor in het 12e Vervolg op
de Vaderlandsche geschiedenis van J. W a g e n a a r .
Ramaer
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[Zuylen van Nievelt, Mr. Gerrit Willem baron van (2)]
ZUYLEN VAN NIEVELT (Mr. Gerrit Willem baron v a n ) (2), geb. te Arnhem 12 Aug.
1807, overl. te Barneveld 11 Apr. 1881, was de oudste zoon van Coenraad Jan
baron van Zuylen van Nievelt (hiervoor) en C l e m e n t i a v a n d e r N i e p o o r t .
Hij studeerde te Utrecht, waar hij 9 Nov. 1832 promoveerde op een dissertatie: De
executoribus testamentariis.
Hij werd bij Koninklijk besluit van 29 Mrt. 1837 tot burgemeester van Barneveld
benoemd, en werd 1 Juni 1841 door de eigenerfden van het district Elspeet tot lid
der Provinciale staten van Gelderland gekozen. Dezen verkozen hem reeds in een
der eerste vergaderingen, die hij bijwoonde, op 10 Juli 1841, tot lid van Gedeputeerde
staten.
Na de totstandkoming der provinciale wet van 1850 werd hij 3 Sept. van dat jaar
tot lid der Staten gekozen in het district Harderwijk, terwijl hij in Nov. 1852, na de
nieuwe verdeeling der provincie in kiesdistricten, overging naar het district Ede. Dit
bleef hem tot zijn overlijden afvaardigen, terwijl hij ook steeds als Gedeputeerde
herkozen werd.
Hij was een goede kracht in dit college en heeft verscheidene malen tijdens
afwezigheid van den commissaris des Konings diens functie waargenomen. Ook
nam hij die waar van 13 Apr. tot 1 Juni 1880 na het ontslag als zoodanig van L.G.A.
graaf van Limburg Stirum.
Hij huwde 26 Mrt. 1857 C a t h a r i n a J o h a n n a J a c o b a baronesse v a n
H a e r s o l t e , geb. 21 Mrt. 1816, overl. 27 Sept. 1863, bij wie hij een dochter had.
Ramaer

[Zuylen van Nievelt, Mr. Theodoor Willem baron van]
ZUYLEN VAN NIEVELT (Mr. Theodoor Willem baron v a n ), geb. te Arnhem 3 Jan.
1813, overl. te Neuenahr 3 Juli 1881, was de tweede zoon van C.J. baron van Zuylen
van Nievelt (hiervoor) en C. v a n d e r N i e p o o r t . Hij studeerde te Utrecht, waar
hij 6 Sept. 1830 als student werd ingeschreven, hij trok in 1831 met de studenten
uit en woonde den Tiendaagschen veldtocht bij. Hij promoveerde in de rechten 10
Febr. 1836 op een dissertatie getiteld: De jure succedendi liberorum naturalium,
imprimis utrum jus habeant ad portionem reservatam.
Hij werd benoemd tot rijksontvanger der domeinen te Sas van Gent. Op 3 Mrt.
1850 werd hij lid van het bestuur der visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche
stroomen. Hij werd 16 Dec. 1852 in het kiesdistrict Hulst gekozen tot lid der
Provinciale staten van Zeeland.
Op 17 Nov. 1855 werd hij benoemd tot lid der Algemeene rekenkamer, ten gevolge
waarvan hij eervol ontslagen werd als ontvanger en bestuurslid der visscherijen en
ontslag nam als lid der Staten, en op 17 Dec. 1879 tot president van dat lichaam.
Hij huwde 24 Dec. 1857 M a r i a A l e x a n d r i n a A d r i a n a baronesse v a n
B r a k e l l , geb. 13 Aug. 1813, overl. 19 Apr. 1898. Het huwelijk was kinderloos.
Hij schreef: Een woord naar aanleiding van den open brief van den heer O.W.
H o r a S i c c a m a aan zijn medeburgers met het opschrift: Twee stelsels, door
een ambtenaar (anoniem) ('s Grav. 1866).
Ramaer

[Zuylen van Nievelt van den Schaffelaar, Jasper Hendrik baron
van]
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ZUYLEN VAN NIEVELT VAN DEN SCHAFFELAAR (Jasper Hendrik baron v a n ),
geb. te Arnhem 11 Nov. 1751, overl. te Barneveld 18 Mrt. 1828, was de oudste zoon
van C.J. v a n Z u y l e n v a n N i e v e l t en T.W. v a n L y n d e n . Hij werd in 1774
lid der ridderschap van Gelderland en ambtsjonker van de Veluwe. Hij was evenals
zijn broeder G.W.v.Z.v.N. (1) (hiervoor) een warm Patriot, maar was gematigder in
zijn optreden, zoodat hij in 1787, al werd hij
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ook uit zijn betrekkingen gezet, niet gestraft werd.
Na de omkeering in 1795 nam hij geen openbare betrekking aan, behalve die van
schout van Barneveld. Maar toen hij 23 Nov. 1801 door het Staatsbewind benoemd
werd tot lid van het Vertegenwoordigend Lichaam, liet hij zich deze keuze
welgevallen, maar reeds 14 Oct. 1803 nam hij als zoodanig ontslag.
Onder het fransche bewind was hij maire van Barneveld, in 1814 werd de naam
in schout veranderd. In 1816 werd hij schout van het schoutambt Barneveld, dat nu
weder evenals voor 1811 ook Voorthuizen en Garderen bevatte.
Bij Souverein besluit van 29 Aug. 1814 werd hij voor de ridderschap tot lid der
Provinciale staten van Gelderland benoemd. Bij Koninklijk besluit van 27 Nov. 1817
werd hij onder toekenning van ontslag als schout van Barneveld benoemd tot
hoofdschout van de Over-Veluwe. Uit deze betrekking verzocht hij kort daarna met
het oog op zijn gezondheid ontslag, dat hem 26 Mrt. 1819 eervol verleend werd. Bij
zijn periodieke aftreding als lid der Staten in 1823 verzocht hij niet meer in
aanmerking te komen, hij werd 2 Juni van dat jaar vervangen.
Hij werd in 1814 in den gelderschen adel opgenomen en hem werd in 1822 de
titel baron toegekend.
Hij huwde 14 Mei 1774 T h e o d o r a A n n a W i l h e l m i n a v a n P a b s t , geb.
21 Juli 1751, overl. 12 Juli 1785, en voor de 2e maal 8 Febr. 1791 S u z a n n a
E l i s a L e w e v a n A d u a r d , geb. 13 Dec. 1761, overl. 23 Mrt. 1806. Beide
huwelijken waren kinderloos.
Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles, en komt voor in het 12e Vervolg op
de Vaderlandsche geschiedenis van J. W a g e n a a r .
Ramaer

[Zuylen van Nijevelt, Mr. Hugo Ferdinand baron van]
ZUYLEN VAN NIJEVELT (Mr. Hugo Ferdinand baron v a n ), geb. te 's Gravenhage
9 Mrt. 1821, overl. aldaar 26 Dec. 1872, was de tweede zoon van J.A. baron van
Zuylen van Nijevelt (dl. III, kol. 1524) en jkvr. Q.C.P. T e d i n g v a n B e r k h o u t .
Hij studeerde eerst te Franeker, waar hij 5 Nov. 1838, en daarna te Utrecht, waar
hij 24 Juni 1840 werd ingeschreven, promoveerde aan de universiteit te Utrecht 27
Juni 1844 op een dissertatie, getiteld De hospitio militari. In hetzelfde jaar werd hij
adjunct-commies aan het departement van Binnenlandsche Zaken. Op 28 Nov.
1847 werd hij commies, in 26 Apr. 1855 op zijn verzoek als zoodanig eervol
ontslagen. In 1855 werd hij tot lid van den gemeenteraad van 's Gravenhage en in
1860 door zijn medeleden tot wethouder gekozen. Op 5 Aug. 1862 werd hij in het
district 's Gravenhage gekozen tot lid der Provinciale staten van Zuid-Holland en
op 3 Juli 1866 door zijn medeleden tot lid van Gedeputeerde staten. Hij werd bij
gelijk aantal stemmen met S.A. van Hoogstraten (dl. VIII, kol. 839) door het lot
aangewezen. Daar er eenig verschil over de geldigheid der stemming was, nam
van Zuylen de benoeming niet aan, maar 10 Juli d.a.v. werd hij, nu met groote
meerderheid, opnieuw gekozen.
Hij werd in 1864 gekozen tot commissaris der Billiton-maatschappij. Korten tijd,
van 1865 tot 1866, was hij waarnemend directeur en in laatstgenoemd jaar werd
hij president-commissaris. Dit en Gedeputeerde bleef hij tot zijn overlijden.
Hij was niet alleen als staatsman, rechtsgeleerde en man van zaken, maar ook
als boschbouwkundige bekwaam en dirigeerde als wethouder de bepalingen, ook
die in verband met het graven der vijvers in de Haagsche boschjes. Het plan daarvoor
is opgemaakt door van der Waeyen Pieterszen (dl. VII, kol. 982). Nadat hij
Gedeputeerde geworden
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was, werd zijn werk als zoodanig door het raadslid jhr. H.C.A. Verhuëll voortgezet.
Hij schreef: Iets over het Haagsche bosch, naar aanleiding van de daarover
gevoerde discussie in de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van
31 Juli 1860, met kaartje ('s Grav. 1860).
Hij huwde 9 Febr. 1853 W i l h e l m i n a L o u i s a F r e d e r i k a gravin v a n
L i m b u r g S t i r u m , geb. 31 Jan. 1815, overl. 18 Febr. 1903, bij wie hij een zoon
en 3 dochters had.
Ramaer

[Zuylen van Nijevelt, Mr. Jacob Pieter Pompejus baron van]
ZUYLEN VAN NIJEVELT (Mr. Jacob Pieter Pompejus baron v a n ), geb. te Dordrecht
29 Juni 1816, overl. te 's Gravenhage 4 Nov. 1890, was de zoon van A r n o u t baron
v a n Z u y l e n v a n N i j e v e l t , lid der Staten van Holland van 1823 tot 1834
(overl. in 1835) en jkvr. M a r i a A r n o l d i n a R e p e l a e r . Hij was twee jaren
student aan het athenaeum te Deventer, waar hij 31 Mei 1834 werd ingeschreven,
en werd vervolgens als student aan de universiteit te Utrecht ingeschreven 29 Juli
1836 en promoveerde aldaar 22 Juni 1840 op een dissertatie: De confessione in
causis civilibus.
Hij vestigde zich in 1846 op zijn buitengoed Ehze onder Gorsel en werd in hetzelfde
jaar in de geldersche ridderschap opgenomen. Hij was op economisch en
landbouwgebied zeer bekwaam, was een warm liberaal en een voorstander van
grondwetsherziening. Nadat die tot stand gekomen was, werd hij 30 Nov. 1848 in
het kiesdistrict Ruurloo tot lid der Tweede Kamer gekozen. Toen de Kamer met het
oog op de nieuwe kieswet ontbonden was en ongeveer gelijktijdig ingevolge de
provinciale wet nieuwe Staten gekozen moesten worden, werd van Zuylen 27 Aug.
1850 in het district Zutfen herkozen als Kamerlid en 3 Sept. d.a.v. gekozen als lid
der Provinciale staten van Gelderland, eveneens in het district Zutfen. De laatste
benoeming nam hij niet aan, daar hij die betrekkingen onvereenigbaar achtte.
Thorbecke nam hem 16 Oct. 1852 in zijn eerste kabinet op als minister van
Buitenlandsche Zaken. Iets later, 26 d.a.v., werd aan hem en twee anderen ingevolge
een vroegere aanvrage vergund, een verharden weg van Zutfen naar Laren aan te
leggen.
Het was voor hem een groote teleurstelling, dat juist na zijn optreden de oprichting
van roomsch-katholieke bisdommen in Nederland aan de orde kwam. De
onderhandelingen hieromtrent werden hoofdzakelijk door den heerschzuchtigen
premier Thorbecke gevoerd, en de vooral door een pauselijke allocutie gewekte
agitatie onder de Protestanten vond haar uitdrukking in een groot petitionnement
aan den Koning. Deze liet zich, toen de adressen hem tijdens zijn verblijf te
Amsterdam werden aangeboden, zonder het ministerie daarin tekennen, zeer
sympathiek voor de bedoeling der adressanten uit. Het gevolg was, dat het ministerie
ontslag verzocht, dat 19 Apr. 1853 verleend werd.
Vrij spoedig, 13 Juni 1854, werd van Zuylen weder tot lid der Tweede Kamer
gekozen, en wel in het district Zwolle.
In twee redevoeringen, op 21 en 23 Nov. 1854 gehouden, was hij nog geheel
Thorbeckiaan. De eenige minister, die bij hem genade vond, was van Reenen (dl.
II, kol. 1176). Ook over de gebeurtenissen, die tot de April-beweging aanleiding
gaven, liet hij zich uit; hij verklaarde de bewering van den internuntius, dat de
pauselijke regeering van haar voornemens aan onze regeering kennis gegeven
had, onwaar. Het schijnt, dat die kennisgeving slechts bestaan heeft in een gesprek,
door het Kamerlid Dommer van Poldersveldt gehouden
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met den minister van Binnenlandsche Zaken Thorbecke. Hevig liet hij zich uit over
de drie ministers, die uit het kabinet-Thorbecke in het kabinet-van Hall waren
overgegaan. Op 25 Nov. d.a.v. wreekte die van Oorlog, Forstner van Dambenoy
(dl. III, kol. 411), zich door te insinueeren, dat van Zuylen onnoemelijke moeite had
gedaan om den Kamerzetel voor Zwolle te veroveren en dat hij zelfs moeite had
gedaan om in het nieuwe kabinet opgenomen te worden.
Geen van beide insinuaties is waarschijnlijk; hij was toch ook op verschillende
andere plaatsen candidaat gesteld en had zeker evenals de drie kunnen overgaan.
Hij verdedigde 7 Juni 1855 het voorstel van minister Vrolik (dl. III, kol. 1365) tot
afschaffing der belasting op het gemaal, hetwelk door de conservatieven bestreden
werd. Het werd in de Tweede Kamer met 40 tegen 22, in de Eerste met 22 tegen
15 stemmen aangenomen.
In de jaren, die nu volgen, zien wij hem langzaam van meening veranderen,
hoewel hij nog steeds liberaal heette.
In Mrt. 1861 werd hij door den Koning met de samenstelling van een kabinet
belast; de leden werden 14 Mrt. benoemd. Hij trad daarin weder als minister van
Buitenlandsche Zaken op. Behalve van Tets van Goudriaan (dit dl., kol. 1115) was
het, hoewel gematigd, een liberaal kabinet, alleen het hoofd der liberalen, Thorbecke,
ontbrak, en gelijk gezegd, van Zuylen was reeds grootendeels omgedraaid. Hetzelfde
als met het ministerie van 1848 en 1849 was hier het geval.
Op 23 Apr. 1861 werd door van Zuylen namens zijn ambtgenooten in de Tweede
Kamer een beginselverklaring voorgelezen, die er in hoofdzaak op neerkwam, dat
in Nederland liberaal, in Oost-Indië conservatief geregeerd zou worden. Het bleek
evenwel, dat de nieuwe minister Loudon (dl. III, kol. 790) in Indië in liberalen zin
regeerde, hetgeen ook in overeenstemming was met de benoeming tot
gouverneur-generaal van Sloet van de Beele (dl. V, kol. 751). In de Tweede Kamer
werd aan Loudon afwijking van het door van Zuylen voorgelezen programma
verweten; daartegen kwam Loudon op, maar het verschil in opvatting was tooh
moeilijk te ontkennen. Loudon wilde langzamen overgang tot vrijen arbeid, hoewelhij
geen voorstander was van vervanging der Rijkscultures door de particuliere industrie.
Van Zuylen zeide terecht, dat Loudon en de ambtgenooten, die met hem
medegingen, dan de verklaring van April niet hadden moeten goedkeuren. Om een
eind aan het geschil te maken, deed hij een nietcollegiale daad: hij zond een circulaire
naar onze gezanten in het buitenland, waarin hij de koloniale politiek van Nederland
behandelde. Dit werd door Loudon afgekeurd en het gevolg der besprekingen in
het kabinet was, dat van Zuylen ontslag verzocht, hetwelk hem 10 Nov. 1861 eervol
verleend werd.
In 1864 was van Zuylen geheel tot het conservatisme bekeerd. Op 14 Juni van
dat jaar werd hij te 's Gravenhage als candidaat der conservatieve partij tot lid der
Tweede Kamer gekozen, en hier was hij onmiddellijk een der hoofden van de
oppositie tegen Thorbecke. In 1864 trad hij op zeer heftige wijze tegen het
kabinet-Thorbecke op bij gelegenheid van de algemeene beschouwingen over de
staatsbegrooting voor 1865. Hij beweerde, dat de liberale partij niet meer was die
van 1848 tot 1853, dat zij op de tegenpartij en Nederland een terrorisme uitoefende,
dat ten nadeele der landsbelangen strekte, en dat de conservatieven eigenlijk de
nationale partij uitmaakten. Deze rede lokte van de Thorbeckianen, die hij de
satellieten van
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Thorbecke noemde, even hevig verzet uit. Eigenlijk had hij meer met woorden
geschermd dan feiten genoemd.
Bij de begrooting van Binnenlandsche Zaken op 22 Nov. 1864 verklaarde hij zich
voor de bijzondere scholen, die, naar zijn oordeel, door er een ootmoedig, christelijk
onderwijs te geven, onttrokken moesten worden aan den geest des tijds. Hij was
dus sedert 1848 wel veranderd. Ook viel hij het ministerie-Thorbecke hevig aan,
maar formuleerde hij weinig grieven.
Het was op 27 Sept. 1866 de motie-Keuchenius (dl. I, kol. 1246), die tot de
ontbinding der Tweede Kamer leidde, die aan de liberale partij tijdelijk den nekslag
gaf en die de vrienden van van Zuylen aan het roer bracht.
Op 5 Juni 1867 werd hij tot gezant te Parijs benoemd. Hij heeft daar de
onderhandelingen over den verkoop van Luxemburg aan Frankrijk zien afspringen,
den oorlog van 1870 en daarna het beleg van Parijs bijgewoond. Hij heeft zich, door
in afwijking van de meeste gezanten te Parijs te blijven, de sympathie der
Parijzenaars verworven. Tijdens de commune in 1871 vertoefde hij buiten Parijs.
Hij was ook gedurende dien tijd een groote steun voor de Nederlanders in Frankrijk.
Wegens hoogen leeftijd verzocht hij ontslag, dat hem 18 Mei 1885 met ingang
van 1 Juli d.a.v. eervol verleend werd. Hij ging weder op de buitenplaats Ehze wonen
en werd, geheel onverwacht, door de Staten van Gelderland op 24 Mrt. 1888 tot lid
der Eerste Kamer gekozen. Dit bleef hij tot zijn overlijden.
Hij huwde 25 Aug. 1841 F r a n ç o i s e W i l h e l m i n e M a r i e S c h a s , geb.
29 Mei 1815, overl. 15 Juli 1851, daarna 5 Jan. 1854 haar zuster J a c o b a A l e t t a
F r a n c i n a S c h a s , geb. 23 Mei 1818, overl. 18 Dec. 1854, en eindelijk 30 Juli
1857 E m i l i a A n n e t t e R o c h u s s e n , geb. 26 Sept. 1837, overl. 12 Oct. 1889.
Bij de eerste vrouw had hij 4 dochters, bij de tweede een jong gestorven dochter.
Hij schreef: Bijdrage tot de geschiedenis der graanwetten in het Algemeen
letterlievend maandschrift (1846) 2e deel, blz. 173; Iets aver artt. 47 en 95 van het
reglement op de zamenstelling der provinciale staten in Politieke bijdragen tot de
geschiedenis des vaderlands van 25 Sept. (1847); een boekbeoordeeling in het
nummer dier bijdragen van 2 Oct. 1847; Armoede en overbevolking, redevoering
uitgesproken 26 Nov. (1847) in Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
van (1848); De edele metalen en het papier, een uitvoerige beoordeeling van het
werk met dien titel van Dr. A. Vrolik (dl. III, kol. 1365) in Politieke bijdragen van 26
Febr., 4 en 11 Mrt. (1848); Open brief aan jhr. W. Boreel van Hogelanden (voorzitter
der Tweede Kamer) over de pauselijke allocutie van 1853 (Haag 1853).
Ramaer

[Zuylen van Nijevelt, Mr. Julius Philip Jacob Adriaan graaf van]
ZUYLEN VAN NIJEVELT (Mr. Julius Philip Jacob Adriaan graaf v a n ), geb. te
Luxemburg 19 Aug. 1819, overl. te 's Gravenhage 1 Juli 1894, was de zoon van
P i e t e r H e n d r i k graaf v a n Z u y l e n v a n N i j e v e l t e n S u z a n n a
M a r t h a baronesse v a n Z u y l e n v a n N i j e v e l t . Hij werd 24 Jan. 1838 als
student aan de universiteit te Utrecht ingeschreven en verwierf aldaar het diploma
van meester in de rechten op stellingen 28 Juni 1841. Hij ging dade-lijk in de
diplomatie en werd 18 Febr. 1842 tot attaché aan het departement van
Buitenlandsche Zaken buiten bezwaar der schatkist benoemd. In den zomer van
1843 verhuisde hij (met bezwaar der schatkist) naar Berlijn, 16 Apr. 1846 werd hij
gezantschaps-secretaris te Weenen.
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Op 5 Febr. 1848 werd hij weder aan het departement te 's Gravenhage geplaatst,
op 16 Febr. 1849 werd hij secretaris van het gezantschap te Brussel, 19 Juli 1852
ging hij in dezelfde betrekking naar Londen met den titel raad van legatie.
Op 25 Apr. 1855 werd hij benoemd tot gezant te Constantinopel, toen wegens
den Krimoorlog een belangrijke betrekking. Het volgend jaar werd hij ook
geaccrediteerd bij Griekenland. Hij heeft hier zeer goede diensten aan den handel
bewezen, en ook daardoor viel de aandacht op hem voor minister van Buitenlandsche
Zaken. Hij werd als zoodanig in het kabinet-van Hall (dl. VII, kol. 517) opgenomen
bij Koninklijk besluit van 8 Mrt. 1860. Dat hij reeds bij dat van 14 Jan. 1861 op zijn
verzoek eervol ontslagen werd, was het gevolg van verschillen van meening tusschen
hem en van Hall, die zelf dat departement beheerd had.
Van Zuylen werd spoedig na zijn altreden, en wel op 23 Apr. 1861, als
anti-revolutionnair candidaat in het district Zwolle tot lid der Tweede Kamer gekozen.
Hij maakte als minister en als Kamerlid een zeer gunstigen indruk.
Op 28 Juni 1861 bleek hij een van zijn medeleden afwijkende meening te hebben
omtrent de toen in behandeling zijnde militiewet. Hij wenschte, dat persoonlijke
dienstplicht als in Pruisen ingevoerd zou worden en dat de militaire geest, die h.t.l.
zeer gering was, zou worden aangemoedigd.
Op 26 Nov. 1861 verweet hij aan het kabinet-Loudon-van Heemstra, zich liberaal
te noemen en dit niet te zijn. Hij was van oordeel, dat drie conservatieve ministers
uit het ministerie behoorden te treden.
Bij zijn periodieke aftreding tegen Sept. 1862 verzocht hij voor een herkiezing niet
in aanmerking te komen. Hij werd nu weder gezant, en wel bij Koninklijk besluit van
19 Dec. 1862 te Berlijn. Hij werd tegelijk geaccrediteerd te Dresden en te Weimar.
Ook hier was hij gedurende een zeer gewichtig tijdperk werkzaam. Hij ergerde zich
over de handelwijze van Oostenrijk en Pruisen tegenover Denemarken. Hij heeft
de verwijdering tusschen genoemde groote rijken waargenomen en den oorlog
tusschen hen voorzien. Het was hem welkom, dat hij 2 Mei 1865 weder tot lid der
Twede Kamer, ditmaal voor het district Arnhem, gekozen werd. Hij verkreeg naar
aanleiding hiervan eervol ontslag als gezant bij Koninklijk besluit van 7 Aug. d.a.v.
Reeds op 25 Sept. 1865 verklaarde hij zich voorstander van de oprichting van
bijzondere scholen met het oog op de daardoor bevorderde christelijke beginselen.
Hij verzette zich tegen een zin in het ontworpen adres van antwoord op de troonrede,
waarin gezegd werd, dat verbetering van het lager onderwijs zou strekken tot
verbetering van de stoffelijke welvaart en de beschaving. Hij beschouwde als de
hoofdzaak bij het lager onderwijs, de kinderen tot christenen en niet tot rationalisten
op te leiden en daarom was hij tegen de godsdienstlooze school. Ook op 25 Nov.
d.a.v. hield hij een rede in denzelfden zin.
Op 27 Nov. 1865 deed hij in de Kamer een voorstel tot het houden eener enquête
naar aanleiding van de limburgsche brievenhistorie. De minister van Financiën Betz
(dl. VII, kol. 113) had aan zijn vroegeren ambtgenoot van der Maesen (dl. V, kol.
335) een vertrouwelijken brief geschreven, waarin beloofd werd, de finàncieele
uitzonderingsbepalingen, indertijd in het belang van Limburg vastgesteld, niet te
zullen wijzigen, wanneer de aanstaande verkiezingen in Limburg gunstig voor het
kabinet-Thorbecke zouden verloopen. De Kamer verwierp 12 Dec. zijn voorstel met
53 tegen 18
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stemmen, maar Betz trad kort daarna af. Door de hevigheid van zijn optreden
verbeurde van Zuylen reeds toen de sympathie, die hij van verscheidene gematigde
liberalen gehad had.
Hij interpelleerde 23 Mei 1866 den minister van Buitenlandsche Zaken Cremers
(dl. II, kol. 351) over het verzoek, door dezen aan den bondsdag te Frankfort gedaan
om Luxemburg en Limburg uit den Duitschen Bond te doen treden.
Toen in het voorjaar van 1866 een scheuring ontstond in de liberate partij tusschen
Thorbeckianen en Putteanen en deze partij daardoor onmachtig tot regeeren bleek,
hoewel zij een vrij groote meerderheid in de Tweede Kamer had, weid van Zuylen
door den Koning met de vorming van een kabinet belast. De ministers werden 1
Juni 1866 benoemd; de eigenlijke leider was Heemskerk (dl. I, kol. 1044).
Reeds op 7 Juni 1866 kwam Duymaer van Twist (dl. II, kol. 1459) in de Eerste
Kamer er tegen op dat van Zuylen bij zijn verdediging der vorming van het kabinet
den Koning in de discussie had gemengd. Verder zeide hij, bevreesd te zijn, dat
van Zuylen als anti-revolutionnair weder een schoolstrijd zou ontketenen. Van Zuylen
verklaarde, het op verscheidene punten niet met den leider der anti-revolutionnairen,
Groen van Prinsterer (dl. II, kol. 508), eens te zijn en zich dus geen anti-revolutionnair
te kunnen noemen.
Op 8 Aug. werd hij in een interpellatie door van der Maesen aangevallen, omdat
hij gedaan had hetgeen hij in Cremers had afgekeurd. Hij antwoordde, dat door
Cremers geen verdrag gesloten was en dat dit om de afscheiding geldig te doen
zijn, door een verdrag bezegeld moest worden, zoodat zijn stappen onvermijdelijk
waren.
Naar aanleiding van de benoeming van den minister van Koloniën Mijer (dl. III,
kol. 895) tot gouverneur-generaal van Nederlandsch Oost-Indië, iets dat bij dergelijke
benoemingen, van Pahud (dl. III, kol. 945) en Idenburg vroeger en later geen
oppositie ontmoette en ook niet af te keuren was, werd 27 Sept. d.a.v. een motie
van Keuchenius (dl. I, kol. 1246), waarbij de benoeming werd afgekeurd, met 39
tegen 23 stemmen aangenomen. De geheele liberale partij en de anti-revolutionnaire
voorsteller stemden voor. Het gevolg was, dat de Tweede Kamer ontbonden werd.
De conservatieve partij, toen nog met de anti-revolutionnaire verbonden, al had het
hoofd der laatste Groen van Prinsterer reeds vele grieven tegen de conservatieven,
verkreeg bij de verkiezingen van Oct.-Nov. 1866 een kleine meerderheid.
De hevigste aanvallen waren in de nieuwe Kamer tegen van Zuylen gericht. Zijn
begrooting werd 1 Mrt. 1867 met 41 tegen 31 stemmen aangenomen waarbij 3
liberalen voorstemden en 3 hunner afwezig waren.
Op 4 Apr. 1867 antwoordde hij op een interpellatie van Thorbecke (dl. IV, kol.
1308), dat onze gezant te Berlijn van Bismarck de verzekering ontvangen had, dat
Pruisen Limburg als van den Noordduitschen Bond geheel los beschouwde.
Omstreeks dezen tijd kwam voor Nederland een groot gevaar op. Pruisen had
Oostenrijk, de zuidduitsche en eenige noordduitsche staten overwonnen, een viertal
staten, het op Denemarken met hulp van Oostenrijk veroverde
Sleeswijk-Holstein-Lanenburg geannexeerd en den Noordduitschen Bond gesticht.
Keizer Napoleon III zag in, dat hij niet tijdig had ingegrepen om Pruisen niet te
machtig te maken en wenschte nu Luxemburg van zijn groothertog, koning Willem
III, te koopen. Hij bood hem 3 millioen gulden. Hoewel
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Nederland alleen door persoonlijke unie met Luxemburg verbonden was, en de
groothertog er even onbeperkt heerscher was als de duitsche vorsten met hun
schijnparlementen, werd de nederlandsche regeering in de zaak betrokken,
eensdeels omdat Limburg evenals Luxemburg deel had uitgemaakt van den
Duitschen Bond, in wiens rechten de na den ooriog onder de hegemonie van Pruisen
opgerichte Noordduitsche Bond getreden was, anderdeels omdat aan de gezanten
der groote mogendheden niet bij te brengen was, dat Nederland als zoodanig niets
met Luxemburg te maken had. Het is een groote verdienste van van Zuylen geweest,
dat hij den Koning, die in dien tijd veel geld noodig had, van het denkbeeld om het
aanbod van Napoleon zonder meer aan te nemen, heeft weten af te brengen. Het
was onvermijdelijk, den Noordduitschen Bond er in te kennen. Er kwam als gevolg
der onderhandelingen een congres van de vijf groote mogendheden te Londen
bijeen; weder een groote verdienste van van Zuylen is het geweest, dat hij gedaan
heeft gekregen, dat dit congres op 11 Mei 1867 alle banden, zoowel van Luxemburg
als van Limburg (zonder Maastricht en Venlo, die nooit tot Duitschland in verband
gestaan hadden), met den Noordduitschen bond heeft losgemaakt. Zeer onbillijk
was het dan ook van de liberale partij, dat zij zich met felheid op het beleid van van
Zuylen wierp om dit af te keuren. De redenen, die werden opgegeven, waren, dat
hij Nederland in gevaar van oorlog gebracht had, en dat hij had medegewerkt aan
de garantie der onzijdigheid van Luxemburg. Het eerste bezwaar was onbillijk, omdat
er geen oorlog ontstaan was, het tweede, omdat wij sedert 1839 ook de neutraliteit
van België met de groote mogendheden gegarandeerd hadden en het dus logisch
was, hetzelfde voor Luxemburg te doen.
In de verschillende debatten trad van Zuylen zeer heftig op, hij spaarde zijn
tegenstanders geen enkele hatelijkheid, en dit maakte hun stemming tegenover
hem niet welwillend. Hij zeide tot zijn voorganger van der Maesen, dat deze een
onedelmoedigen aanval deed. Hij zeide tot den zeer gematigden Godefroi (dl. IV,
kol. 661), met wien hij minister geweest was, dat hij nooit hoog tegen hem als
staatsman had opgezien, maar dat hij zijn sustenuen niet kon onderschrijven, al
had hij 13 professoren aan zijn zijde; dit waren de hoogleeraren, die onder aanvoering
van Vissering tegen de ontbinding geprotesteerd hadden. Er viel bovendien een
incident voor, waarin van Zuylen geheel gelijk had. Geertsema legde twee brieven
van den berlijnschen gezant aan den toenmaligen minister Cremers over, waaruit
hij meende af te leiden, dat diens handelingen in zake de uittreding van Limburg uit
den Duitschen Bond niet zoo verkeerd waren als van Zuylen meende. Van Zuylen
achtte de brieven niet van veel beteekenis, maar merkte op, dat Cremers bij het
verlaten van het departement, die brieven niet had mogen medenemen, daar zij als
een zaak kunnende ophelderen, tot het betrekkelijke dossier behoorden. Zijn
ambtgenoot Heemskerk dreigde zelfs, met een deurwaarder de brieven te zullen
terugeischen. Cremers, hoewel volhoudende, dat zij zijn particulier eigendom waren,
zond hen den volgenden dag aan den minister terug. Van liberale zijde werd deze
zaak zoozeer tegen van Zuylen geëxploiteerd, dat Stieltjes, die het vorige jaar voor
de begrooting van van Zuylen gestemd had, verklaarde, alleen om zijn houding in
dezen te zullen tegenstemmen. In de vergadering der Tweede Kamer van 26 Nov.
1867 werd zij met 38 tegen 36 stemmen verworpen, waarbij een lid, van den Heuvel,
die
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het vorige jaar er voor gestemd had, afwezig was. Toen besloot de regeering, de
Kamer opnieuw te ontbinden, en bij de verkiezingen van Jan.-Febr. 1868 kwam een
nieuwe Kamer, wat de verdeeling der partijen betreft bijna gelijk aan de vorige, terug.
Na een interpellatie van Thorbecke en langdurige discussiën werd door Blussé (dl.
IV, kol. 169) een motie van afkeuring voorgesteld en 23 Mrt. 1868 met 39 tegen 34
stemmen aangenomen. Er was een liberale vacature en een conservatief was
afwezig, en de roomsch-katholieke leden Bots (dl. II, kol. 231) en Heydenrijck, die
toen nog aan de oude coalitie liberaal-roomsch vasthielden, stemden voor de motie.
Het kabinet meende, dat dezen, die het vorige jaar voor de begrooting gestemd
hadden, dit nu ook zouden doen, en drong daarom op behandeling daarvan aan,
zoodat de motie geen gevolg had. Maar nu stemde Heydenrijck, toen de begrooting
28 Apr. in stemming kwam, tegen en werd zij met 37 tegen 35 stemmen verworpen,
terwijl 2 liberalen en een conservatief afwezig waren. Nu verzocht het ministerie
ontslag en nadat van Reenen (dl. II, kol. 1176) nog tevergeefs getracht had, een
kabinet samen te stellen, werd een zuiver liberaal kabinet gevormd en de ministers
4 Juni 1868 eervol ontslagen.
Op 15 Febr. 1869 werd van Zuylen benoemd tot gezant te St. Petersburg, maar
reeds twee jaren later verzocht hij ontslag, naar men zeide omdat het leven aldaar
voor een gezant van een land als het onze hem te kostbaar was. Hij verkreeg dit
eervol bij besluit van 27 Mei 1871.
Zeer kort daarna, 13 Juni, werd hij, weder in het district Arnhem, tot lid der Tweede
Kamer gekozen. Hoewel hij reeds in 1866 verklaard had, geen anti-revolutionnair
te zijn, werd hij toch door die partij, niet alleen te Arnhem, maar ook te Utrecht, en
daar tegenover een aftredend conservatief, candidaat gesteld. Dat dit de goedkeuring
van den anti-revolutionnairen leider wegdroeg, is niet waarschijnlijk.
Hij heeft, behalve tegen de buitenlandsche politiek, zich gedurende de 4 jaren,
dat hij toen zitting had, ten sterkste gekant tegen de politiek van Kuyper, die onder
bescherming van Groen van Prinsterer (dl. II, kol. 508), aan het opkomen was, om
met behulp der Roomsch-Katholieken, zetels te veroveren, iets waartegen zij zich
tot 1873 met kracht verzet hadden. Zij deden sedert hetgeen tot 1866 de liberalen,
daarna de conservatieven gedaan hadden. In een uitstekende brochure heeft van
Zuylen zijn standpunt dienaangaande uiteengezet.
Het gevolg was, dat toen hij tegen Sept. 1875 periodiek aftrad, hij evenmin de
stemmen der antirevolutionnairen als der Roomschen kreeg en op 8 Juni zelfs niet
in herstemming kwam.
Op 17 Oct. 1875 werd hij nu met ingang van 1 Dec. d.a.v. benoemd tot gezant te
Weenen. Hier bleef hij langer dan in de vroeger door hem bekleede ambten, en wel
tot hij bij Koninklijk besluit van 6 Juli 1883 benoemd werd tot lid van den Raad van
State. Deze betrekking heeft hij tot zijn overlijden bekleed.
Terwijl van Zuylen in den tijd van zijn laatste ministerschap als weinigen verguisd
is, heeft Mr. W.H. de Beaufort in den Gids van Sept. 1895 bewezen, dat hij in dien
tijd aan het vaderland groote diensten heeft bewezen en niet beter had kunnen
handelen, doch dat zijn heftig optreden tot zijn val als minister heeft medegewerkt.
Hij schreef: Agitatie of pligtsbetrachting, een woord aan Dr. W.J.A. Jonckbloet,
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, door een ambtgenoot (Utr. 1866);
Open brief aan een kerk-
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voogd, de kerkelijke goederen betreffende (anoniem) (Utr. 1869); Partijen in de
Tweede Kamer der Staten-Generaal (Utr. 1875).
Hij huwde 1 Aug. 1850 C a t h a r i n a H a r r i ë t N i x o n , geb. 1 Juli 1816, overl.
9 Mrt. 1888, bij wie hij 3 zonen en 2 dochters had.
Ramaer

[Zijl, Pieter Valkendaal van]
ZIJL (Pieter V a l k e n d a a l v a n ), godgeleerde en schrijver, van hetzelfde geslacht
als Otto van Zijl (dl. V, kol. 1184-85).
Hij werd in het begin der vijftiende eeuw te Utrecht geboren. Zijn ouders waren
rijk en aanzienlijk; de vader heette R u d o l f v a n Z i j l . Aan de universiteit te
Rostock 24 Mei 1427 als student ingeschreven, verwierf hij aldaar den graad van
baccalaureus, daarna dien van magister in de theologie. Later werd hij in zijn
geboortestad met algemeene stemmen tot prior gekozen van het ten jare 1430 bij
het kapittel van Windesheim ingelijfde klooster der regulieren (Domus Beatae Mariae
et duodecim apostolorum), na er eerst gedurende zeventien jaren procurator te zijn
geweest. Het prioraat bekleedde hij tot 1480, toen hij het om vergevorderden leeftijd
moest nederleggen. Hij overleed in 1485. Aangaande hem wordt nog verteld dat hij
de gynaecophobie (vrees voor vrouwen), niet ongewoon in de middeleeuwen, ten
zeerste overdreef: hij beweerde dat er voor een kloosterling niets verderfelijkers
bestond dan het aanschouwen van een vrouwspersoon, als zijnde voor hem de
deur der hel (‘affirmans nihil esse religioso perniciosius aspectu feminae, quae illi
janua est gehennae’). Tot zijn voornaamste geschriften behooren: Explanatio in
libros Sententiarum (bedoeld worden de Sententiarum libri IV van Petrus Lombardus,
bisschop van Parijs); Vetus et Novum Testamentum per vocabula sub ordine
alphabetico destinatum (een soort concordantie); een interpretatie van (volgens een
andere bron: een excerpt uit) een gedeelte van de Summa
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van T h o m a s A q u i n a s en van diens Quaestiones de malo; en Sermones variae
(over de Zondagen en heiligedagen).
Zie: [H.F. v a n H e u s s e n ], Historie ofte beschryving van 't Utrechtsche bisdom
I (Leid. 1719), 385, 386, 561; Ned. archief voor kerkelijke gesch., V (Leid. 1845),
306, 307; W. M o l l , Kerkgesch. van Nederland vóór de hervorming II, 2de st. (Arnh.
1867), 291, 389; J.C. v a n S l e e , De kloostervereeniging van Windesheim (Leid.
1874), 156, 157, 317, 323; J.G.R. A c q u o y , Het klooster te Windesheim en zijn
invloed II (Utr. 1876), 203 aant. 6, 207 aant. 7, 280, 317 aant. 3, III (Utr. 1880), 18;
Bijdr. en Meded. van het Historisch Genootschap XVI ('s Gravenh. 1895), 59, 67-72
(in J.G.Ch. J o o s t i n g , Cornelis Block's Kroniek van het regulierenklooster te
Utrecht).
Brinkerink

[Zijp, Jan]
ZIJP (Jan), zoon van K l a a s Z i j p Maartenszoon en T r i j n t j e K o s t e r , geb. te
Westwoud 23 Sept. 1846, overl. te Abbekerk 17 Sept. 1897, was een dier bekwame
landbouwers, die Noord-Holland benoorden het IJ gemaakt hebben tot het bloeiende
gewest, dat het thans is.
Hij werd bij Koninklijk besluit van 28 Juni 1880 tot burgemeester van Abbekerk
benoemd en den dag zijner installatie door den raad dier gemeente tot secretaris
gekozen.
Op 12 Mei 1886 werd hij in het kiesdistrict Enkhuizen tot lid der Provinciale staten
van Noord-Holland gekozen en 28 Oct. 1890 volgde zijn verkiezing in het district
voor de Tweede Kamer van denzelfden naam, maar met andere grenzen, tot lid
van dat lichaam.
Al deze betrekkingen bekleedde hij tot zijn overlijden op niet hoogen leeftijd. Als
practisch landbouwkundige werd hij hoog geschat.
Hij huwde 25 Apr. 1867 A a f j e H e u v e l , bij wie hij een zoon, K. Z i j p , had, die
hem als burgemeester en secretaris opvolgde.
Ramaer
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